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Zprávy ObecníhO úřadu
Koronavirus Covid – 19

3

      Pro celý svět je v současnosti hlavní téma
boj s touto zákeřnou pandemií, která nese
název Koronavirus Covid-19. Každý z nás má
možnost denně vstřebávat mnoho infor-
mací z různých médií, běžné záležitosti,
které byly součástí našeho života si každý
zodpovědný musel upravit tak, aby nebyl
nebezpečný pro sebe, ale především pro své
okolí. Někteří z nás museli pochopit, že není
možné o nakažených informovat veřejnost,
ani starostu. Zdravotní stav je osobní údaj,
který není veřejný. 
      Tímto článkem Vám nechci přinášet
nové zprávy a opatření. Tyto záležitosti Vám
pravidelně aktualizujeme na našich webo-
vých stránkách, vývěsních skříních, prostřed-
nictvím Infokanálu formou SMS zprávy
i elektronickou cestou. 
      Tímto článkem Vám chci dodat trochu
optimismu, který se bohužel v této době
k dané situaci, díky všem vydaným záko-
nům, nařízením a opatřením, vytrácí. Nikdo
z nás nedokáže odhadnout, jak tato situace
ještě dlouho potrvá. V tuto chvíli ale musím
Vám všem poděkovat, jak vše společně zvlá-
dáte. Váš postoj není vidět pouze v respek-
tování nastavených pravidel, ale také
v zájmu o informace. Počet žadatelů o získá-
vání informací prostřednictvím našeho Info-
kanálu se v této době zvýšil téměř o 100 %. 

      Vy všichni jste opět ukázali, že si doká-
žeme v těžkých chvílích pomoci nejenom
sami sobě, ale také svým blízkým, sousedům
i starším spoluobčanům. Ukazujete, jakou
sílu má Vaše sounáležitost, soudržnost a so-
lidarita. Naši nabídku zajištění nákupu
základního potravinářského zboží, drogistic-
kého zboží a léků osamoceným seniorům do
této chvíle nevyužil nikdo. I to vypovídá
o všem. Děkuji tímto všem z Vás, kteří nám
nabídli pomoc. Některou jsme využili hned,
na některou časem teprve přijdeme. Děkuji
složkám hasičů a skautů. Vím, že jejich na-
bídka platí pořád, a vím, že je mohu oslovit
kdykoli. 
      V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje
máme podle hygieniků tu největší vlnu te-
prve před sebou. Chtěl bych Vás poprosit,
abychom nepropadali panice, uchovali si
nadhled a zdrželi se někdy zbytečných ko-
mentářů a pomluv, které nevědomky
mohou ublížit jiným. 
      Je to nová zkušenost pro nás všechny,
kde si člověk uvědomí, jak malou má sílu
tento svět změnit, a naopak pochopí hod-
notu svého života na této zemi. Zůstávám
optimistický, zůstaňte prosím i Vy. Jsem na
Vás pyšný a mám Vás rád. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

s t u d e n e c k é  m í l e  s e  n e k O n a J í
Vzhledem k aktuálnímu stavu v České republice, ale i v celém světě, musíme
s politováním konstatovat, že letošní 13. ročník soutěže historických vozidel

Studenecké míle O pohár starosty obce Studenec, je zrušen. 
Děkujeme Vám všem za pochopení. 

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-2-0420-56+4.qxp_Sestava 1  27.04.20  15:46  Stránka 3



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                          2 I 2020

4

Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
      K této záležitosti se dne 2. 3. 2020 usku-
tečnilo mimořádné jednání zastupitelstva,
jelikož Ministerstvo financí ČR vyhlásilo ne-
očekávaně Výzvu k předložení žádostí
o dotaci v roce 2020 z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionál-
ního školství v působnosti obcí. Mimo-
řádné zastupitelstvo se konalo proto, že
výzva byla zveřejněna 10. 2. a podání žá-
dostí bylo v termínu do 15. 3., tedy den
před uskutečněním řádného jednání za-
stupitelstva. 
      Nastavená kritéria této vyhlášené
výzvy splňuje naše přístavba po všech
stránkách. Nedokáži však odhadnout, kolik
žádostí do Prahy dorazí. Jisté je, že finanční
přesah bude několikanásobný. Minister-
stvo uvolnilo pouze 300 000 000 Kč, my sa-
motní se ucházíme o maximální podporu
ve výši 20 000 000 Kč, kdy splňujeme ko-
eficient 90 % uznatelných nákladů. Vím, že
takto to nevypadá moc nadějně, ale opak
může být pravdou. Pozitivní a nejvýše hod-
nocené kritérium je připravenost stavby,
což máme po všech stránkách splněno
(projektová dokumentace, rozpočet, pra-
vomocné stavební povolení, smlouva
o dílo se zhotovitelem i zahájení stavby
během vypsání výzvy) a oproti většině po-
daných žádostí jsme v tomto pohledu na-
před. Stejně tak jsme připraveni vyčerpat
přidělené dotační finance v tomto roce
(další podmínka dotace). 
      To, jak jsme dopadli, budeme vědět
nejdříve v květnu. Do té doby budeme
věřit, že vše dobře dopadne. Držte nám
tedy palce. 
      Přináším Vám první fotografie ze zapo-

2. března 2020

16. března 2020

5. března 2020
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čaté stavby, kde si musíme poradit s růz-
nou skladbou podloží (někde se setká-
váme se skálou, někde naopak musíme
základní spáru prohloubit z důvodu ne-
zpevněné horniny). Děkuji Vám všem za to,
jak jste si rychle zvykli na nový režim pří-
stupu i respektování nových pravidel. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

16. března 2020

7. dubna 2020

7. dubna 2020
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Ordinace dětského lékaře ve Studenci     pokračování

      Tak jako každý z nás, tak i já nerad píšu
špatné zprávy. Do posledního dne, tedy
30. 3. jsem věřil, že se nám společně podaří
zachovat ordinaci dětského lékaře ve Stu-
denci. Kdybych měl popsat uskutečněné
kroky, které by navazovaly na článek
z předchozího čísla našeho Zpravodaje,
byly by následující:
      Oslovili jsme paní doktorku Ditu Jandu-
rovou, která neprojevila zájem o naši ordi-
naci, případně by vyšla vstříc tím, že by
klienti navštěvovali její ordinaci ve Špind-
lerově Mlýně. 
      Dostali jsme se tedy zpět k paní doktorce
Pavlíně Adolfové. Bohužel v té době se změ-
nila i situace v jičínské nemocnici, kde tato
paní doktorka pracuje. Poslední nadějí, která
vzešla ze společného jednání, bylo, že se po-
kusíme zjistit a případně i zajistit možnost
zřízení ordinace dětského lékaře ve Studenci
pod hlavičkou Oblastní nemocnice Jičín.
Takto by nám dokázala paní doktora Pavlína
Adolfová v danou chvíli pomoci. Dále byla
případná možnost ještě jiné paní doktorky,
která dojíždí do Jičína z Nové Paky. 

      Jelikož se jedná o jiný kraj, oslovil jsem
Odbor zdravotnictví Libereckého kraje, zda
je vůbec taková možnost reálná. Odpověď
zněla ano, Liberecký kraj by nám pomohl
i v komunikaci s Královéhradeckým krajem.
Bohužel, během této doby dosáhl stav dět-
ských lékařů v jičínské nemocnici takových
změn, že by nemohl případnou novou ordi-
naci ve Studenci personálně obsadit. 
       Všichni si moc dobře uvědomujeme, že
pokud něco skončí, daleko obtížněji se vrací
zpět. Mohu Vás však ujistit, že i když se or-
dinace dětského lékaře ve Studenci od
dubna uzavírá, budeme i nadále v této věci
jednat a věřit, že se změní celkový systém
našeho zdravotnictví, který umožní i zno-
vuotevření této ordinace na našem zdra-
votním středisku. 
      V současné době jednáme s firmou
Mediclinic a. s. o ponechání zařízení této
ordinace tak, aby nový provoz ordinace
nebyl z tohoto důvodu pozdržen. Pokud se
nám podaří dosáhnout čehokoli ohledně
obnovení této ordinace, budeme Vás sa-
mozřejmě informovat. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

letOs Opravíme
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      Schválený rozpočet pro letošní rok po-
čítá (kromě přístavby školy) i s dalšími vel-
kými investicemi. Finanční prostředky
budou investovány (stejně jako tomu bylo
v předešlých letech u budovy hasičské
zbrojnice čp. 80 v Zálesní Lhotě) do bu-
dovy hasičské zbrojnice čp. 301 ve Stu-
denci. Nejprve dojde k výměně oken
a vstupních dveří, následovat bude nová
střešní krytina. Celkovou rekonstrukci za-

vrší nátěr fasády v podobě „hasičských
barev“, která se pravděpodobně z časo-
vých důvodů bude realizovat až v roce
příštím. Se stejným nátěrem se počítá
i u budovy hasičské zbrojnice čp. 80 v Zá-
lesní Lhotě a tím dojde k jednotnému
a ucelenému pohledu na naše hasiče
i naše obce. 
      Další nemalé finanční prostředky půj-
dou do oprav místních komunikací. Asfal-
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tobetonovým povrchem budou letos
opraveny dvě komunikace v Zálesní Lhotě,
které se již v této době připravují, a v čase
prodeje tohoto čísla Zpravodaje již budou
hotové. 

Jedná se o komunikaci k Višňovce (včetně
parkoviště) a komunikaci u čp. 38, kde dojde
i k rekonstrukci čel propustku při nájezdu ze
silnice v majetku Libereckého kraje. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Oprava cesty u čp. 38 v Zálesní Lhotě Oprava cesty k Višňovce v Zálesní Lhotě

Připravujeme
      Velká část z Vás se mě ptá, jak to vypadá
s rekonstrukcí cesty na Bendovce. Oprava
této komunikace se připravuje, konkrétně
od vodoteče Oleška až po konečnou hranici
zahradnictví. Z pozice zastavěnosti a uží-
vání se jedná o nejhorší komunikaci v naší
obci, kde bohužel ostatní vlastníci nemovi-
tostí musejí neustále trpět a snášet ne-
smyslné námitky a výhrady ze strany svého
souseda. Jenom pro upřesnění: samotný
projektant, profesně způsobilá osoba
s autorizací pro dopravní stavby v souladu
se závaznými a doporučenými předpisy
a normami pro návrh pozemních komuni-
kací, musel společné projednání všech
zúčastněných (po předchozím odchodu ně-
kterých zainteresovaných účastníků) před-
časně ukončit. Nevydržel. Tento projektant
je považován za zkušeného odborníka,

který během své dlouholeté profese tako-
véto jednání a argumenty samotného pro-
jektu se netýkající, ještě nezažil. 
      Smutná je tato záležitost nejenom z po-
zice všech ostatních občanů z tohoto místa,
ale také ze strany obce. V případě možnosti
získání jiných finančních prostředků na tuto
opravu je veliké riziko tyto peníze přijmout.
Z výše uvedeného důvodu hrozí nesplnění
harmonogramu prací, tím vrácení dotač-
ních peněz a vystavení penále. 
      V současné době máme hotovou pro-
jektovou dokumentaci, podanou žádost
o stavební povolení. Bohužel, Odbor do-
pravy v Jilemnici obdržel z převážné vět-
šiny námitky, které nejsou opodstatněné,
ale díky tomu tuto stavbu opět posunují
z časového hlediska neznámo kam. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

placení pOplatku Ze psů na rOk 2020
Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2020.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Sazba poplatku činí ročně:
–     za prvního psa 200 Kč
–     za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
Poplatek můžete zaplatit do pokladny na OÚ nebo převodem na účet
261128774/0600. 
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Další podané
žádosti o dotace
      V únoru jsme ohledně oprav cest po-
dali žádost o dotaci z rozpočtu Liberec-
kého kraje, Programu obnovy venkova na
opravu místních komunikací. Ve stejném
termínu jsme podali i žádost o dotaci, rov-
něž z rozpočtu Libereckého kraje, Pro-
gramu podpora ochrany přírody a krajiny
na opravu kříže v Zálesní Lhotě v polích
u čp. 181. 

      Ve stejném měsíci byla podána žádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
na realizaci workoutových hřišť ve Stu-
denci a v Zálesní Lhotě. 
      U všech těchto žádostí, zda jsme uspěli,
se dozvíme koncem měsíce května, či
v průběhu června. Vzhledem k současné si-
tuaci však může nastat i to, že se veškeré
dotační tituly přeruší, nebo úplně zmrazí. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

KOMPOStOVání
biOODPaD
      Nadále Vás prosím o dodržování pravi-
del, která jsou nastavena a v převážné části
sezóny fungují bez větších problémů.
Znovu podotýkám, pokud větve nepálíte
doma, do kontejnerů je dávejte o maxi-
mální délce 1, 5 metru a průměru maxi-
málně 6 centimetrů (koruny stromů sem
nepatří, omezují jiné zájemce, včetně tech-
niky a její manipulace s vykládkou). 
      Studenecké občany chci znovu popro-
sit, aby nejdříve naplnili po vrch jeden kon-
tejner a teprve potom ten druhý.
Rozumím, že je to snadnější, ale je přeci
lepší platit za svoz jednoho plného, než
dvou do polovic naplněných. I z tohoto dů-
vodu se na místa, kde jsou dva kontejnery
pořídily manipulační schody, které
usnadní využít nakládku nejdříve jednoho
plného a potom toho druhého kontejneru. 
Systém pravidelných svozů je nastaven
centrálně pro 21 obcí Jilemnicka – svazku
obcí (každé úterý se nahlašují kontejnery
požadované pro vývoz a do pátku jsou vy-
vezeny tak, aby na víkend byly pro Vás
opět připraveny prázdné). 
      Zároveň Vás prosím, pokud budete mít
větší množství bioodpadu, obraťte se
přímo na mě, zajistím otevření skládky,
kam si odpad sami odvezete. Nedojde tím
k zahlcení kontejneru(ů) ze strany jednoho
dodavatele a tím omezení pro jiné. 
      Závěrem: v průběhu roku (podle zpra-
cování materiálu) máte možnost si z kom-
postárny odvést finální podobu nové
zeminy. Pokud je zrovna k dispozici, je při-
pravena u hlavní vjezdové brány do areálu
kompostárny. Naše obec vyváží surový

8

Současný stav křížku v Zálesní Lhotě
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materiál na kompostárnu, která se nachází
mezi obcemi Studenec – Horka u Staré
Paky na konci rovinky po levé straně (dříve
manipulační plocha pro uložení dřeva
firmy Jilos). 
      Děkuji za Vaše pochopení, ohledupl-
nost a vstřícnost! 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

VyVážení POPelniC
V ObDObí KVěten–Září 2020
bude každý sudý týden v pátek. První
vývoz: PÁTEK 1. 5. (dále 15. 5., 29. 5., 12. 6.,
26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9). 
Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen kaž-
dou sobotu od 4. 4. 2020 (18. 4., 2. 5., 16. 5.,
30. 5., 13. 6.) do 27. 6. 2020 vždy od 9 do
12 hodin. V těchto termínech a časech
bude možné na tomto místě odevzdat
i nebezpečný odpad a elektrozařízení. 
      Uložení odpadu do kontejneru bude
možné pouze pro občany Studence a Zá-
lesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na
území našich vesnic a po předložení ob-
čanského průkazu. Naplněné pytle s třídě-
ným odpadem (žlutý, oranžový, šedý) se
odkládají vždy první pondělí v měsíci na
sběrná místa!
      Příklad: pondělí 31. srpna není první
pondělí v měsíci, ale pondělí 1. září
opravdu je první pondělí v novém měsíci
(první pondělí může být pouze od 1. do
7. dne v měsíce). 
      POZOR! Ostatní odpady nepatří na
sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně –
popelnice, velkoobjemové kontejnery,
mobilní sběr nebezpečného odpadu
a elektrozařízení. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

Sběr a (ne)třídění
odpadu v naší obci
      Sběr a třídění odpadu v naší obci je dán
platnou obecní vyhláškou. Směsný komu-
nální odpad je shromažďován v šedých po-
pelnicích a je vyvážen v zimním období 1×
týdně (říjen–duben), v letním období 1× za
14 dní v sudém týdnu kalendářního roku
(květen–září). Tříděný odpad v našem sy-
stému je shromažďován v barevných kontej-
nerech dle komodit. Papír – modrý
kontejner, PET láhve – žlutý kontejner. Další
složky tříděného odpadu jsou sbírány tzv.
pytlovým sběrem. Pytle jsou různé barvy –
žluté na směsný plast z domácností, šedé na
kovy a oranžové na tetra pack (obaly od
mléka, džusů apod.). Ostatní odpady z do-
mácnosti, včetně nebezpečných odpadů je
možno pro občany odkládat ve sběrném
dvoře v Kruhovce podle zveřejněného roz-
pisu. Tento systém odpadů mohou využívat
všichni občané a majitelé nemovitostí na
území katastru obce. Naopak nelze tento sy-
stém využívat pro odpady pocházející z pod-
nikatelské činnosti jak fyzických, tak
i právnických osob a stavební odpady. 
      Přes jasně vymezené způsoby třídění na
sběrných místech a možnost odkládání od-
padů v Kruhovce se stále objevují při svozu
tříděného odpadu pytle jiných barev s růz-
ným odpadem. Tyto pytle svozová firma ne-
odváží a je nutné je uklízet na náklady obce.
Obdobná situace je odkládání plastového
odpadu větších rozměrů na sběrná místa
v obci (např. plastová křesílka, kbelíky od
barev, linoleum apod.) – k tomu slouží
sběrný dvůr. Opět je úklid na bedrech obce.
Stejně tak odkládání jiného plastového od-
padu do žlutých kontejnerů na pet láhve
vyvolává pochybnosti o schopnosti někte-
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rých jedinců číst. Každý měsíc se opakuje
stav, kdy se na sběrných místech objevují
pytle s předstihem datumu odvozu. Je-li
tímto datem první pondělí v měsíci, k od-
vozu dochází následující dny (v pondělí
ještě ne). Pokud je pytel odložen již napří-
klad ve středu před tímto datem, bude tam
ležet týden na vlivu počasí. Dříve odložené
pytle musí zaměstnanec obce odklízet, pro-
tože do dne odvozu nevydrží celé a znečiš-
ťují okolí sběrných míst. Při zjištění původce
odpadu mohou být náklady na úklid účto-
vány na jeho vrub. Apeluji proto na
všechny, odkládejte tyto pytle nejdříve o ví-
kendu, nejlépe v neděli a v pondělí. 
      Pokud budeme všichni dodržovat sta-
novená pravidla pro sběr a třídění odpadu,
nebudou se zbytečně zvyšovat celkové ná-
klady, které se následně promítají do ceny
poplatku za odpad pro občany. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

Rovnáčov, duben 2020

Rovnáčov, duben 2020

Studenec – Domov pro seniory, duben 2020

Studenec – U lípy, duben 2020

Studenec – řeznictví Nosek, duben 2020

přIpOmínáme placení

pOplatků
Za Odpady

rOk 2020
Poplatek je splatný
do 30. 6. 2020 do pokladny na OÚ
Studenec nebo převodem na účet
261128774/0600. 
Poplatek za odpady činí 550 Kč na
osobu. 
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VODné a StOČné PrO rOK 2020
      Na zasedání obecního zastupitelstva
dne 16. 3. 2020 byly schváleny nové ceny
vodného a stočného pro rok 2020. Sku-
tečná kalkulovaná cena pro rok 2020 je
30 Kč/m3. Zastupitelstvo obce rozhodlo na
základě podkladů dodaných správcem vo-
dovodu takto: vodné od 1. 1. 2020 do 30. 4.
2020 30 Kč/m3, stočného navázané na ČOV
30 Kč/m3, stočné navázané na směsnou ka-
nalizaci 17,25 30 Kč/m3. Vodné od
1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 je 28,70 Kč/m3,
stočné navázané na ČOV 28,70 Kč/m3,
stočné navázané na směsnou kanalizaci
16,50 Kč/m3. 
      Ke schválení dvojích cen v rámci jed-
noho roku nás donutila novela zákona
o DPH, ve které mimo jiné byla stanovena
nová výše DPH na vodné a stočné ve výši
10 %. Bohužel platnost tohoto ustanovení
je až od 1. 5. 2020. Bylo tedy nutné stanovit

ceny dvě. Jednu od 1. 1. 2020 s DPH 15 %
a druhou od 1. 5. 2020 s DPH 10 %. 
      Důvodem pro zvýšení ceny jsou zvý-
šené náklady na provoz vodovodu, tj. zvý-
šené náklady na opravu vodovodní sítě,
zvýšené ceny energií potřebných k jejímu
provozování a povinnost obce investovat 
do oprav, obnovy a rozvoje vodovodu. 
      Například vodovod v Rovnáčově měl
v uplynulém roce 8 poruch, které bylo
nutné odstranit. V současné době jsou roz-
pracovány projektové a administrativní
práce na prodloužení vodovodu v Zálesní
Lhotě v lokalitě Nový Svět. 
      Celkové náklady na provoz vodovodu
by měly být v roce 2020 ve výši 2 517 000 Kč
a předpokládané výnosy z vyfakturované
vody 2 239 000 Kč. Rozdíl mezi výnosy a ná-
klady je hrazen z rozpočtu obce. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

Odkládání odpadu v Zálesní lhotě
      Hned po velikonočních svátcích byla na
stanovišti biokontejneru za kostelem v Zá-
lesní Lhotě objevena odložená rohová po-
hovka. Jedná se o objemný odpad, který
lze odkládat jen na místech k tomu urče-
ných. V případě našich obcí ve sběrném
dvoře v Kruhovce. Nikoli libovolně po obci.
Když už si dal dotyčný práci s tím, aby tuto
pohovku dopravil na kopec za kostel, mohl
ji zrovna tak odvézt do sběrného dvora. Žá-
dáme původce odpadu, aby tak učinil.
Vždy lze komunikovat s pracovníky obecního úřadu o odložení větších kusů nábytku
a objemnějšího odpadu z domácnosti i mimo vyhrazené termíny v nutných případech.
Přispějete tím k větší čistotě našich obcí. Děkujeme. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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      Důvodem jeho svolání bylo to, že
v únoru vypsalo ministerstvo financí výzvu,
v níž bylo možné požádat o dotaci na akci
„Přístavba ZŠ a MŠ Studenec“. Příslušnou žá-
dost však bylo nutné podat do poloviny
března. Zastupitelé žádost o dotaci schválili
a zároveň také odsouhlasili investiční záměr
této stavební akce. 
      V diskusi pan starosta informoval o ná-
sledujících záležitostech:
– Byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Li-

bereckého kraje, Programu obnovy ven-
kova, na opravu místních komunikací. 

– Další žádost, týkající se realizace workou-
tových hřišť ve Studenci a v Zálesní Lhotě,
byla odeslána na ministerstvo pro místní
rozvoj. 

– Začátkem března v základní škole pro-
běhne běžná kontrola ze strany České
školní inspekce. 

– Aktuální informace ohledně ordinace dět-
ského lékaře budou zveřejněny ve Zpravo-
daji. 

Z Jednání ZastupI  
První zasedání zastupitelstva bylo mimořádné a uskutečnilo se 2. března, zúčastnilo se
jej 14 zastupitelů a 5 občanů. 

      Zastupitelé stanovili cenu vodného
a stočného na rok 2019: do konce dubna
bude činit 30 Kč/m3, a to jak pro vodné, tak
pro stočné. Na zbytek roku pak z důvodů
snížení DPH klesne na 28,70 Kč/m3 (rovněž
pro vodné i stočné). Stočné v této výši se
bude týkat i nájemníků obecních bytů, ob-
čané napojení na zkolaudované obecní
směsné kanalizace budou platit
17,25 Kč/m3 (resp. 16, 50 Kč/m3). 
      Odsouhlaseny také byly odměny a pří-
platky neuvolněných členů zastupitelstva. 
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020
a rozpočtový výhled s příjmy a výdaji ve
výši 23,08 a 23,18 mil. Kč (rok 2021) a 23,39
a 23,49 mil. Kč (rok 2022). 
      Podle návrhu finančního výboru byly při-
děleny dotace místním sportovním organi-
zacím. Z celkového příspěvku 600 tis. Kč

obdrží Sportovní klub Studenec 230 tis. Kč,
Sokol Studenec 91 tis. Kč, Školní sportovní
klub Studenec 80  tis. Kč, Orel Studenec
58 tis. Kč, SDH Studenec 64,5 tis. Kč, Tenisový
klub Studenec 38 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota
33 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 5,5 tis. Kč. 
      V ostatních bodech zastupitelstvo pro-
jednalo a schválilo:
– zařazení území obce Studenec do pů-

sobnosti MAS „Přiďte pobejt!“ na progra-
mové období 2021–2027, 

– převod finančních prostředků ve výši
2 mil. Kč na jednoroční termínovaný vklad, 

– finanční dar panu Lukešovi, 
– příspěvek na opravu kostela v Zálesní

Lhotě ve výši 100 tis. Kč, 
– bezúročnou půjčku 4 mil. Kč pro SK Stu-

denec, 
– bezúplatný převod vodovodu, 

Na druhém zasedání Zastupitelstva obce Studenec bylo 16. března přítomno 12 zastu-
pitelů a 6 občanů. 
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– bezúplatný převod pozemku pod nově
vybudovaným chodníkem, 

– prodeje pozemků ve Studenci a v Zálesní
Lhotě, 

– smlouvu týkající se věcného břemene. 

      Dále vzalo na vědomí vyhodnocení
hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok
2019 a zprávu finančního výboru. 
      V diskusi pan starosta informoval o ná-
sledujících záležitostech:
– V ZŠ a MŠ Studenec úspěšně proběhla

kontrola ze strany České školní inspekce.
Pan starosta poděkoval panu řediteli Pa-
edDr. Petru Junkovi, vedení školy i peda-
gogickému sboru. 

– Byla podána žádost o dotaci na Minister-
stvo financí ČR na akci „Přístavba ZŠ a MŠ
Studenec“. 

– Dne 23. března proběhne na obecním
úřadu audit. 

– Začátkem května se v Jilemnici v usku-
teční školení a setkání všech zastupitelů
z území ORP Jilemnice. 

– Nový majitel budovy potvrdil, že chce ve
svém objektu ponechat pobočku České
pošty. 

– Letošní akce „Studenecké míle“ je vzhle-
dem k současné situaci zrušena. 

– Na 27. června se plánuje obecní pouťová
akce se skupinami Rammstein revival
a Megaděs. 

      Paní Jana Nováková poděkovala obci
za finanční příspěvek pro Římskokatolic-
kou farnost Zálesní Lhota. 
      Pan Jan Medlík se dotazoval, zda by
obec mohla sehnat prodavačkám v potra-
vinách roušky. Pan starosta odpověděl, že
jakmile budou roušky k dispozici, budou
rozdávány na nejdůležitější místa včetně
obchodů. 
      Pan Martin Kuřík za skauty informoval,
že přírodní lavičky, které jsou připraveny
od podzimu, se rozmístí do začátku léta.

   telstva Obce

rOZpOčet Obce studenec na rOk 2020
příJmy rOZpOčtu

                                        Položky rozPočtu                                         rozPočet 2019       SkutečnoSt 2019       rozPočet 2020
      1                             Daňové příjmy                                                              29 960 000                       31 591 129                   32 700 000
      2                             Poplatky                                                                            2 033 000                         1 824 403                     1 909 000
      3                             Prodej – voda, lesy, knihy                                           2 399 700                         2 208 576                     3 041 983
      4                             Ostatní činnost místní správy                                     2 716 000                         2 787 649                     3 087 078
      5                             Dotace, mimorozpočtové prostředky                          513 438                         4 365 070                         504 458

                                     Příjmy celkem                                                      37 622 138                   42 776 827               41 242 519
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výdaJe rOZpOčtu
                                         Položky rozPočtu                                         rozPočet 2019       SkutečnoSt 2019        rozPočet 2020

      6              1031     Lesy                                                                                        350 000                                          0                         780 000
      7              2212     Komunikace (silnice)                                                        620 000                             950 279                     2 085 000
      8              2219     Ostatní záležitosti pozemních komunikací             3 020 000                         3 155 860                         250 000
      9              2292     Doprava                                                                                170 730                             170 730                         173 070
    10              2310     Pitná voda                                                                        2 004 400                         1 442 630                     2 239 912
    11              2321     Odvádění a čištění odpadních vod                               190 000                               55 807                         143 000
    12              3111     MŠ Studenec                                                                       650 000                             650 000                         700 000
    13              3111     MŠ Zálesní Lhota                                                               350 000                             350 000                         450 000
    14              3113     Základní škola Studenec                                            14 808 945                         7 324 369                   18 376 141
    15              3314     Knihovny                                                                                 42 000                               41 921                           57 000
    16              3319     Ostaní záležitosti kultury                                                   19 000                               16 523                           21 000
    17              3326     Pořízení a obnova místního kulturního povědomí               0                                          0                                      0
    18              3399     Kultura                                                                                  372 000                             401 987                         415 000
    19              3326     Obnova místních kulturních památek                           80 000                             106 476                           50 000
    20              3419     Tělovychovná činnost                                                       500 000                             500 000                         600 000
    21              3421     Využití volného času mládeže                                          30 000                               32 000                           30 000
    22              3429     Zájmová činnost – Klub důchodců                                 28 000                               30 901                           28 000
    23              3519     Ambulantní péče                                                               195 000                             271 620                         197 000
    24              3612     Bytové hospodářství                                                            16 000                               50 901                           16 000
    25              3613     Nebytové hospodářství                                                         2 000                                          0                              2 000
    26              3631     Veřejné osvětlení                                                               660 000                             771 740                         650 000
    27              3632     Pohřebnictví                                                                             4 000                             132 037                         192 000
    28              3635     Územní plánování                                                             100 000                                          0                         100 000
    29              3639     Územní rozvoj a komunální služby                              158 300                             137 626                         150 720
    30              3699     Záležitosti bydlení a územní rozvoj                              300 000                               50 000                         200 000
    31              3721     Sběr a svoz nebezpečnych odpadů                                 30 000                               50 913                           55 000
    32              3722     Sběr a svoz komunálních odpadů                             1 765 000                         1 901 381                     2 366 000
    33              3726     Kompostování                                                                     293 000                             242 858                         269 600
    34              3745     Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                             405 000                             318 933                         405 000
    35              3900     Ostatní činnosti související se službami pro obyv.     30 000                               17 000                           15 000
    36              4341     Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi                      20 000                                          0                         173 070
    37              4351     Pečovatelská služba                                                       2 921 500                         2 448 491                         733 273
    38              5212     Ochrana obyvatelstva                                                           1 000                                          0                              1 000
    39              5512     Požární ochrana Zálesní Lhota                                       263 000                             233 938                           33 500
    40              5512     Požární ochrana Studenec                                              201 000                             370 755                     1 516 500
    41              6112     Zastupitelstva obcí                                                         2 291 400                         2 111 526                     2 615 790
    42              6118     Volba prezidenta                                                                             0                               40 197                                      0
    43              6171     Činnost místní správy                                                   4 081 300                         3 510 913                     4 572 140
    44              6310     Obecné příjmy a vydaje s finančních operací              10 000                                  7 436                           10 000
    45              6320     Pojištění funkčně nespecifikované                               100 000                             118 767                         120 000
    46              6330     Finanční operace                                                                  35 000                               35 000                           35 000
    47              6399     Ostatní finanční operace                                                 390 000                             620 744                         390 000
    48              6402     Finanční vypořádání minulých let                                  34 563                               34 563                           25 803

                                     Výdaje celkem                                                     37 542 138                   28 706 822               41 242 519
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lyžařské závody. 4. ledna konány byly ly-
žařské závody sokolského okrsku stude-
neckého. Letošního roku byla zima tuhá
a hodně sněhu. Jaro bylo opožděné a deš-
tivé. 

Kroupy. 26. a 27. dubna byly první bouřky
a spadlo mnoho krup. 

Požár. 14. května vypukl požár v domku
Josefa Marka čp. 85. Domek tento nebyl
obydlen a požár byl brzy uhašen. 

Vichřice. 7. června strhla se ve zdejším
kraji bouře a vichřice. Mnoho stromů bylo
rozlámáno, mnoho vyvráceno. I střechy
domů byly na mnohých místech poško-
zeny. S věže kostela bylo strženo 20 m2 ple-
chu. 

biřmování. 11. června konáno bylo ve Stu-
denci biřmování, které udílel biskup
dr. Karel Kašpar z Hradce Králové. 

Úmrtí. Dne 11. června zemřel továrník Jan
Mládek. Pohřeb jeho konal se v neděli dne
14. června ve 2 hod. odpoledne na místní
hřbitov za účasti hasičstva, Sokolů a vel-
kého množství občanstva. 
Továrník Jan Mládek narodil se dne 27.
ledna 1874 ve Žďáře u Staré Paky. Když vy-
chodil školu obecnou, navštěvoval měš-
ťanskou školu v Nové Pace a posléze
jednoroční obchodní kurs v Praze. Pak stal
se úředníkem textilních závodů fmy Stern
ve Staré Pace, kde byl zaměstnán jako
úředník v expedici. Do Studence přišel se

svými společníky – jak již jinde pozname-
náno, v roce 1910. Zemřelý byl členem tě-
locvičné jednoty Sokol ve Studenci
a starostou Sboru dobrovolných hasičů
v Rovnáčově. Továrník Jan Mládek byl svě-
domitým pracovníkem, který dovedl si
získati lásku svých podřízených zaměst-
nanců závodu. 

Hasičská slavnost. 23. srpna konal Sbor
dobrovolných hasičů ve Studenci požární
cvičení na dům Josefa Erbana č. 60. Po cvi-
čení byl koncert studenecké hudby a volná
zábava na zahradě Josefa Erbana. Počasí
však tomuto podniku nesloužilo, účast ob-
čanstva byla velmi malá, takže příjem stačil
sotva na krytí režie. 

Školy. Na počátku nového školního roku
zapsáno bylo na zdejší obecné škole 159
dětí. Ve sboru učitelském nenastaly žádné
změny. 
Při státní menšinové měšťanské škole zří-
zen byl na počátku letošního školního roku
jednoroční učebný kurs (IV. ročník). Tato
třída umístěna byla ve volné třídě zdejší
školy obecné, kterou místní školní rada
pronajala ministerstvu školství a národní
osvěty zdarma. Jako nová učitelka jmeno-
vána na tuto školu Marie Nosková, def.
odb. učitelka z Čisté na novopacku. Dětí
zapsáno bylo na této škole celkem 80. 

Stavba cesty. V této době započato bylo
s přestavbou obecní cesty od Boukalových
čp. 255 k lípě Svobody. Stavbu prováděl
ing. Václav Šťastný z Jičína. U Jebavých, čp.

16

Výlety do studenecké
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296 postaven byl nový most a u čp. 154 vy-
betonována byla vodní nádrž (brodek).
Celkový náklad na tuto stavbu činil Kč
239 406,40, obec hradila 111 842,35 Kč.
Stavba byla dokončena teprve roku příš-
tího. 

tyršova ulice. K návrhu tělocvičné jed-
noty Sokol usneslo se obecní zastupitel-
stvo na své schůzi dne 10. října konané na
paměť 100. výročí narození Dra Miroslava
Tyrše pojmenovati ulici od Boukalových
čp. 255 k Jebavým čp. 296 ulicí Tyršovou.
Ulice byla v příštím roce označena na po-
čátku a na konci tabulkami. 

neštěstí. 13. října zabil se u čp. 100 klem-
pířský učedník Josefa Bartoně Oldřich Ku-
bert, který při opravě okapových žlábků
dotkl se drátů elektrického vedení a spadl
s žebříku. 

Vánice. 21. října napadlo velké množství
sněhu, který však neměl dlouhého trvání. 

28. říjen. 28. října znemožnilo krajně ne-
příznivé počasí konati obvyklý průvod po
vsi. Uspořádána byla proto v hostinci u Viš-
ňáků přednáška, mluvil ředitel měšť. školy
Josef Mestenhauser. Po přednášce byl kon-
cert místní hudby. 

Koupě pozemků. V letošním roce zakou-
pila obec od velkostatku Kumburk-Radim
6 ha, 32 a pastvin a 18 ha, 4 a, 45 m2 polí,
za Kč 20 944,45. Pozemky tyto byly zales-
něny. Pozemky tyto zakoupeny byly pro-

střednictvím Státního pozemkového
úřadu od majitele velkostatku Karla Trautt-
mansdorffa. O tyto pozemky ucházela se
pomocí sudetoněm. poslanců obec Neda-
říž, v jejímž katastru leží. Pomocí agrárního
poslance Bradáče byly tyto pozemky zí-
skány v poslední chvíli pro Studenec. 

lyžařský můstek. V tomto roce postavila
těl. jednota Sokol nový lyžařký můstek na
skok, na kterém dá se docíliti delších
skoků. Tento můstek postaven byl na místě
můstku starého. 

Silnice Studenec–bukovina. Na výstavbu
okresní silnice Studenec–Bukovina při-
spěla obec v letech 1928–1931 částkou
celkem Kč 1 360,70. 

V roce 1931 pokřtěno bylo v místním kos-
tele 30 dětí, uzavřeno 16 sňatků a na místní
hřbitov pochováno bylo 15 zemřelých ob-
čanů. 

17

  minulosti 30 I rok 1931
bez jazykové úpravy

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-2-0420-56+4.qxp_Sestava 1  27.04.20  15:47  Stránka 17



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                          2 I 2020

18

Zprávy
Zš a mš studenec
      Určitě nelze v tomto čísle Studeneckého zpravodaje začít jinak než informacemi
o současné situaci v souvislosti s epidemií COVID-19. Studeneckou školu zastihlo Opa-
tření Ministerstva zdravotnictví po uzavření škol v průběhu řádných jarních prázdnin,
a tak škola byla vlastně uzavřena až od 16. března 2020. V provozu zůstaly obě mateřské
školy a školní jídelna, která poskytuje závodní stravování. Mateřská škola v Zálesní Lhotě
byla uzavřena 30. března 2020, neboť vedle provozních důvodů zde byly zahájeny i sta-
vební práce na instalaci nových herních ploch pro děti mateřské školy. 
      Vedení školy rodiče průběžně informovalo o jednotlivých opatřeních a zároveň byla
zahájena distanční výuka pro všechny žáky školy. Na prvním stupni je výuka koordino-
vána prostřednictvím webových stránek školy, na druhém stupni je využíván především
portál Škola online. Žáci školy mají vedle zadané přípravy od jednotlivých vyučujících
pestrou nabídku dalších výukových zdrojů a určitě si potřebné znalosti a vědomosti
v hlavních předmětech osvojí. Určitě však budou postrádat sociální kontakty se svými
vrstevníky a nejen oni si více uvědomí význam školy jako komunitního centra. 
Předvídat další vývoj a publikovat ho v tomto čísle je zcela zbytečné, neboť „situace na
bojišti se mění každým dnem“. Vedení studenecké školy s většinou pedagogů je připra-
veno obnovit řádnou školní docházku již v tomto školním roce a škola již zajistila po-
třebné vybavení k zajištění nařízených opatření. Vše ostatní bude tedy záležet na
rozhodnutí pověřených orgánů a institucí. 
      Ještě před uzavřením škol proběhla ve studenecké škole řádná periodická kontrola
(po šesti letech) České školní inspekce, kterou zajišťovalo pět inspektorů se zaměřením
na různé oblasti mateřské i základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny
včetně provozních, personálních, ekonomických a bezpečnostních oblastí školy. Týdenní
kontrola nezjistila žádnou závadu, která by musela být uvedena do závěrečného proto-
kolu o kontrole. Závěrečná zpráva ocenila především modernizaci školy od poslední
kontroly, pestrou nabídku činností v mateřských školách, kvalitní a odborné vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a úspěchy žáků ve vědomostních a spor-
tovních soutěžích. Velice kladně byly hodnoceny i některé hospitované hodiny jednot-
livých vyučujících. Celkově vyzněla zpráva pro školu pozitivně a pro celkové hodnocení
bychom mohli použít citát z filmu Marečku, podejte mi pero: „Tak to je dvojka.“
      V závěru března byla také schválena účetní závěrka školy za rok 2019 a hospodaření
školy skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 307229, 63 Kč, který byl roz-
dělen do Fondu odměn (20 %) a do Rezervního fondu (80 %). Ze zlepšeného hospodář-
ského výsledku byla již v roce 2020 provedena instalace nových herních prvků v zahradě
MŠ Zálesní Lhota a instalace kamerového systému. 
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      K nejvýraznějším změnám však dochází v souvislosti realizovanou přístavbou školy a dal-
šími úpravami. Vedle vlastní stavby byl přesunut na nové místo srub pro zahradní techniku
a připravuje se instalace nových stojanů pro jízdní kola před hlavním vchodem. Před školou
došlo i k vykácení stříbrných smrků na pozemku Orla, z nichž některé byly napadeny kůrov-
cem. Pochopitelně tato akce nezůstala bez odezvy u veřejnosti a vzpomínali především ti
(bývalí učitelé), kteří tyto stromy sázeli. V průběhu letošního roku však dojde k osázení nejen
této plochy, ale k doplnění dalších dřevin do naučné stezky a jejím dalším úpravám. 
      Bez tradičního příspěvku zůstane i Školní sportovní klub a je o to smutnější, že stu-
denečtí žáci přišli o všechny sportovní akce, ve kterých právě v letošním roce mohli
uspět. Do devítky totiž dospěl fotbalový tým dívek, který měl letos jednoznačný cíl, po-
stup do celostátního finále. Obdobně nebude obhajovat stříbro v krajském McDonald
cupu tým žáků 4. a 5. ročníku a své poslední závody ve školním orientačním běhu si ne-
zaběhnou Majda Chrástová, Markéta a Honza Štefanovi a Ondra Berger. 
      A snad nejlépe pomáhá naděje v lepší budoucno, a tak se třeba společně sejdeme
při oslavách šedesáti let nové studenecké školní budovy a navážeme na úspěšnou Školní
akademii z prosince 2010. PaedDr. Petr Junek

ať žijí duchové
v pOdání 9. a (2. 3. –6. 3. 2020)
      Tato známá filmová pohádková komedie, kterou v roce 1977 natočil režisér Oldřich Lip-
ský, je pro některé ročníky tzv. „srdcovkou“. Chytlavé melodie, kterých se jen tak nezbavíte
a budete si je broukat či pískat celý den, složil Jaroslav Uhlíř a scénář s nezapomenutelnými
hláškami: „Hele, jak to vypadá?“ „Vypadá to na houby…“, napsal převážně Zdeněk Svěrák. 
      Naši deváťáci k divadlu přistoupili s nadšením v momentě, kdy proběhlo první čtení.
Zjistili totiž, že role jim opravdu sednou a hned dokázali číst text s dramatizací. Musím
uznat, že jim to šlo opravdu dobře a dost jsme se u toho pobavili. Překvapilo mě také, že
i vyhlášení „stydlíni“ se do role vžili a používali dobře i svůj hlas. Nutno také říci, že jsme
přípravu moc neprodlužovali a snažili jsme se nácvik i kulisy stihnout do plánovaného ter-
mínu. Ještě v neděli trvalo představení 90 minut, v pondělí jsme to stáhli na 50minut. Od-
padly pochopitelně pomalé přesuny kulis, připomínky ze strany „režiséra“ a celková
dezorientace v zákulisí, kde vládl již tradičně chaos a nepořádek. Zpočátku jsme také tro-
chu bojovali s herci, kteří se jaksi zapomínali vzadu a včas nepřišli na jeviště nebo neprom-
luvili. Vyřešili jsme to tzv. „osobními strážci“, na které bylo spolehnutí. 
      Co se týče kostýmů, tak v této pohádce nebyly nijak náročné, sestry Votočkovy, naše
Leontýnky, si pořídily krásné šaty, Kuba Horáček – Brtník potřeboval brnění, Bára Šulcová
alias Pilátová vytáhla šaty po prababičce a to bylo asi vše. Ostatní si vypůjčili sako nebo
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šle, případně zmijovku, vrcholem byly paruky. Auto s názvem „Hradní střela“ je výtvorem
jedné neskutečně „kreativní“ babičky. 
      Jsem moc ráda, že tato skupina si po celou dobu udržela nadšení a chuť se zlepšovat,
což se na jejich vystoupení také projevilo. Pochvalu zaslouží opravdu všichni, nikdo se ne-
flákal, neschovával, nekazil práci druhým. I zdánlivě malinkých rolí si diváci všimli a ocenili
je. Vašek Horáček se svojí nezapomenutelnou opravdickou žížalou je toho důkazem. Role,
u kterých bylo hodně textu a navíc zpěv, vyžadovaly už trochu více odvahy. A tu předvedl
Zdeněk Vondrák alias Jouza tak, že se stal miláčkem publika. Kuba Horáček z Brtníku je zase
naprostým překvapením s výrazným hlasem. Svojí přirozeností vynikli Jirka Janhuba a Ondra
Viater, stejně jako Kája Ježková i PéŤa Hájek, Dan Plecháč, jako Pepa, se svojí hradní střelou,
také nic nehrál. Roli jste určitě věřili i Aleši Čapkovi –řediteli a Pilátové Báře tancující. Děvčata,
která hrála trpaslíky, ještě stihla kotouly, přemety, hvězdy a jiné role… tzv. multifunkční Kája
Huřťáková, Iveta Bartoňová, Eliška Olosová, Pája Exnerová, Danča Šejblová, Míša Fajmonová.
Hlavní roli Jendy výborně ustál Michal Mrkvička. Když si vezmete, že na něho byly Leontýny
rovnou dvě… Sestry Pája a Terka si samy rozdělily, kdy se která objeví a kdy se objeví spo-
lečně a dost jim to slušelo. Kryštof Haken se ochotně pustil do alternace a také se mu podařil
vyrobit z kartonu úžasný hudební nástroj, na který ho Dan naučil hrát. Martin Jiřička se svojí
zraněnou nohou a flintou projevil nadšení a v roli hajného zářil. Roman Hubálovský před-
seda spolku hradu Brtník si myslel, že se zdejchne jako duch, ale nakonec mu role v kvádru
moc slušela a až na jedno představení, kde zaskočil Kryštof, se zúčastnil rád. Ta maškara v pa-
ruce s natáčkami a v županu, to byla ta … no teď si nemůžu vzpomenout, ale moc si to
s touto třídou užila a z jejich literárně-dramatické výchovy v praxi byla maximálně nadšená. 
      Představení jsme odehráli celkem patnáctkrát, navštívili nás MŠ Zálesní Lhota, Marti-
nice, Čistá, důchodci, rodiče, veřejnost, převážně bývalí žáci a školní inspektorka. Předsta-
vení nám zdokumentoval pan František Erben a památeční DVD si žáci mohou zakoupit. 
Bez nadsázky se dá říci, že naše představení se na delší dobu stalo poslední kulturní akcí
s diváky … nejen ve Studenci. Poděkování patří všem rodičům za to, že mají šikovné děti,
vedení školy za zázemí a podporu a divákům za přízeň. Všem aktuálně přeji hlavně pevné
zdraví, optimismus a deváťákům úspěšné přijímací řízení na vybrané střední školy. 

Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ a režisérka
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MysliVost V KRNAP
      V polovině února byli žáci 4. tříd pozváni pracovníky ze střediska Krtek Vrchlabí na další
výukový program Myslivost v KRNAP. Žáci měli za úkol přinést krmení pro lesní zvěř. Nav-
štívili jsme oboru s daňky. Stádo dvanácti daňků bylo zjevně zvyklé na krmení lidí a při-
běhli až k plotu, odkud je mohli žáci krmit. Každý z žáků měl něco dobrého, daňci si
pochutnávali na mrkvích, jablkách, kaštanech, kukuřici a dalších pochutinách. Žáci měli
možnost sledovat daňky zblízka. Autobus nás převezl do posluchárny KRNAP, kde pro-
běhla prezentace o lesní a volně žijící zvěři. Veliký zážitek pro žáky bylo natočené video
rysa a lišky při nočním lovu a vlka, odchovaného lidmi, kterého museli odborníci utratit.
V průběhu prezentace žáci řešili různé kvízy. Po svačině navštívili výukovou místnost, kde
poznávali zvěř podle kůží, kopyt, zubů, lebek a dalších trofejí. Za správnou odpověď do-
stávali žáci odměnu.
Po návratu do poslu-
chárny proběhla další
prezentace ptáků. Po
jejím skončení žáci
přešli do blízkého zá-
meckého parku, kde
dalekohledy sledovali
pohyb různých ptáků
u krmítka a měli tak
možnost poznat rů -
zné druhy ptáků, kteří
u nás přes zimu zůstá-
vají. V parku si užili
i zimních radovánek
na čerstvě napada-
ném sněhu a postavili
sněhuláka. Autobus
nás po skončení akce
odvezl do školy na
oběd. Žákům se akce
líbila a již se těší na
další pozvání. 

Za žáky 4. tříd uč. 
Marcela Šebková

+ slohová práce
žákyně 4. A

Markétky Kuříkové
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staré pověsti české
DějePisNá olyMPiáDA A olyMPiáDA z česKého jAzyKA
      V rámci jilemnické akce Březen měsíc divadla jsme s žáky 4. tříd zhlédli představení
Staré pověsti české na představení v SD Jilm. Vzhledem k tomu, že žáci již byli seznámeni
s těmito pověstmi ve 3. třídě a v tomto roce jsme při výuce vlastivědy a četbě v čítance
toto téma probírali hlouběji, byla jim tato tematika velice blízká. Vždyť každý z nás si
jistě pamatuje známé pověsti z českých dějin. Byly pro nás tolik zajímavé! Žáci v hodi-
nách vždy se zájmem poslouchali pověsti o praotci Čechovi, o vojvodovi Krokovi a jeho
dcerách, o statečném Bivojovi, kněžně Libuši a jejich věštbách a knížeti Přemyslu Oráči,
zakladateli významného rodu Přemyslovců. 
      Herci divadelního souboru Erben Miletín žákům v dramatizaci některých pověstí při-
blížili období vlády vojvodů a knížat od osídlení Čech až po vládu kněžny Libuše a Pře-
mysla Oráče. 
      Žákům se představení líbilo, osvěžili si naučené vědomosti a svou představu o praotci
Čechovi a jeho výstupu na Říp potom ztvárnili v hodině výtvarné a pracovní výchovy.
Jejich práce byly
velmi zdařilé, což
můžete posoudit
na přiložených
obrázcích žáků. 

Mgr. M. Šebková
tř. učitelka 4. B
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Pedigové
kouzlení

      Osmkrát jsme se sešli a takto
vypadají naše pedigové košíky. Při
práci jsme zažili příjemné chvilky
získávání nových dovedností, tak
jsme se všichni domluvili, že za rok
budeme pokračovat. A letošní roz-
pletené košíky dokončíme doma,
protože už víme jak. 

Mgr. Iva Exnerová
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knIhOvna
přírůstky za únor, březen 2020
PrO DOSPělé
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Mary Higgins Clark: nezavírej oči
Mary Higgins Clark: Za bílého dne
Mary Higgins Clark: V podezření
Angela Marsonsová: Skryté karty
Nora Robertsová: Modrý záliv
Jussi Adler-Olsen: Oběť 2117
Franz Kafka: Proměna
Romain Rolland: Petr a lucie
Guy Maupassant: Kulička
William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
William Shakespeare: romeo a Julie
Diana Gabaldon: Mořeplavec
Diana Gabaldon: Cizinka
Diana Gabaldon: Vážka v jantaru
Linda Howardová: náruč plná lásky
Leila Meachamová: ryanova pomoc
Dominik Dán: bestie
Julie Garwood: nevěsta
Julie Garwood: Svatba
Neal Shusterman: Smrtka
Neal Shusterman: nimbus
Tess Gerritsenová: Dvojče
Luca di Fulvio: Chlapec, který rozdával sny
Julie Garwood: Šlechetný rytíř
Shannon Drake: nerozvážnost

Shannon Drake: Ve stínu noci
Kate Mortonová: tajemství letního od-

poledne
Kathryn Taylor: Příběh srdce
Elizabeth Peak: rodový slib
Jamie Brennerová: Věčné léto
Susanna Kearsleyová: Ohnivý pták
Vlastimil Vondruška: Zločin na bezdězu
Táňa Keleová-Vasilková: Květiny pro

lauru
Táňa Keleová-Vasilková: Já a on
Nora Roberts: Povolené ztráty
Sandra Brown: Zuřivost
Martin Goffa: Plaváček
Martin Goffa: Dítě v mlze
Ruta Sepetysová: V šedých tónech
Viola Fischerová: Mengeleho děvče
Hedwig Courths-Mahler: Magická moc

zlata
Stephanie Lehmannová: butik na astor

Place
Ruth Hallo: Utěšitelky
Otomar Dvořák: Srdce v kleci
Radka Zadinová: Přežít svou smrt
Régine Deforges: Modrý bicykl 3

Arnold, Nick: Chemický chaos. Děsivá
věda

Enid Blytonová: tajemství spálené chaty
Enid Blytonová: tajemství tajného pokoje

PrO Děti

Pozvánka do knihovny
      V těchto dnech se vyrovnáváme se situací, kterou jsme neočekávali. Rozsah nákazy
koronavirem ve světě, i v naší zemi, zaskočil mnohé. Musím přiznat, že podobnou atmo-
sféru dnů, ve kterých cítím nejistotu, protože nevíme, co bude dál, a rádio nebo televize
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doprovází novými informacemi každý náš den, jsem zažila jen čtyřikrát v životě. V roce
1968, v listopadových dnech Sametové revoluce, při povodních 2002 a nyní. Zároveň
jsem si uvědomila, že pro mnohé z nás jde o první zkušenost „nezapomenutelných dnů“.
Naplňuje mě radostí a hrdostí, že náš národ jako vždy v těžkých dobách projevuje od-
vahu v jednotlivých lidech, kteří neváhají, pomáhají, a tím přinášejí novou naději všem
kolem sebe. Pokud bude v době vydání Zpravodaje nedostupná naše knihovna, určitě
nás kontaktujte, velmi ráda Vám knihy dovezu domů. Vždyť: „Ta správná kniha obsahuje
příběh, který se čtenářem zůstane navždy.“ (citace z knihy Ze života knihomolky). 

Ludmila Tauchmanová 

Irská kráska
a. Moore
      Pokud někdo čeká
ženský román, bude
možná zklamán. Pokud
by někdo očekával his-
torická encyklopedická
fakta o dějinách Irska,
bude zřejmě zklamán
také. Ten, kdo při ote-
vření knihy neočekává
nic, dostane poutavý, strhující příběh zasa-
zený do hrůzné doby hladomoru v Irsku, kdy
chudoba přerostla v bídu, epidemii a smrt do-
slova na každém kroku. Uprostřed děje, ve
kterém ztráty všech blízkých jsou denní zku-
šeností tisíců lidí, se vine jako červená pevná
nit samotný příběh Gracelin. Přes její po-
měrně šťastné dětství, nevydařené manžel-
ství, až k životní lásce. S úžasem jsem obracela
strany a žasla, že tváří tvář tomu všemu si lidé
dokázali uchovat naději, pevnou víru
a mnohdy i vzpřímenou hlavu. Obdivuhodné.
Nepředstavitelné. A velmi emotivní. Zvláště
tváří v tvář prožívané současné situaci. 

návrat Z pekla
J. Vavřík
      Hodnotím autora za odvahu zpracovat pří-
běh podle vyprávění babičky, která ho vycho-
vala. Je dobře, že nedávné dějiny Evropy i naší
republiky stále někdo "oprašuje" nebo "vyta-

huje ze stínu zpět na
světlo", protože nebez-
pečí totalitních a diktá-
torských režimů čelí
svět neustále. Lidé tou-
žící po svobodě, bojují
a umírají, aby svobodně
mohly žít i jejich děti.
Příběh se odehrává
v dlouhém časovém
úseku, vykresluje tra-
gické okamžiky rodiny za druhé světové války
i po ní. Myslím, že mladším čtenářům by tato
kniha mohla zprostředkovat dobu, kterou oni,
Bohu díky, prožívat nemuseli. Když si připo-
menu, jak zastaralé jsou doporučené knihy
k maturitám (velmi podobné seznamy, které
byly již v době mého studia!), mohla by právě
tato kniha, nebo knihy paní Mornštajnové za-
působit mnohem lépe. 

dvOJItý kříž
C. Carter
      Tak konečně jsem
zařazena mezi čtenáře
tohoto populárního
autora. Kniha mě roz -
hod ně nezklamala.
Drsné případy jsem na
základě komentářů če-
kala, a ony případy
vražd jsou opravdu brutální. Přesto kniha
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obsahuje také řemeslnou vyšetřovací práci,
obdivuhodné nasazení detektivů a vztahy
nevyznívají do ztracena, ale jsou rozpraco-
vané. Jeden z tajných tipů mi vyšel. Motiv mi
nepřišel přitažený za vlasy a byl originální.
Milovníkům thrillerů doporučuji. Autorova
prvotina. Nasadil laťku vysoko a určitě je
znát, že díky tomu, že vystudoval psycholo-
gii a chování zločinců na Michiganské uni-
verzitě ví, o čem píše. Nevadí mi číst thrillery,
protože jde o autorovu fantazii, která nás
čtenáře sice napíná jako strunu, ale nemu-
síme se děsit a bát. Detektiv Robert Hunter
si mě získal svou lidskostí, kterou staví nad
zákon. 

skryté karty
a. Marsons 
      Pokud bude spiso-
vatelka takto pokra-
čovat, nevím, kam
budu chodit pro slova
chvály. Kniha opět
lepší než předešlá,
nebo alespoň stejně
strhující. Prostředí
elitní školy, kde bují ši-
kana nebývalých rozměrů a mnohá tajem-
ství ohrožují na životě studenty
i vyšetřovatele. Kim je mi velmi sympatická
a její tým také. Psychologii postav autorka
zpracovává velmi živě. 

Ze žIvOta
knIhOmOlky
D. tung
      Poznala jsem se
téměř na každé
stránce tohoto ko-
miksu. Naprosto doko-
nale vystižená radost
z knih, kterou nechá-

pající nazývají závislostí. Také vnitřně svá-
dím tuhý boj, když mám půjčit knihu, také
v kině vyšiluji, jak mohli zničit dokonalou
knižní předlohu. Dokonce znám i touhu
koupit si stejnou knihu v novém vydání. Mi-
luji knihy ošuntělé, na kterých hlodal zub
času už v době mého dětství a ráda mám
i knihy nové, nečtené. Každá osobitě voní,
v každé se ukrývá příběh, jež se stane mou
součástí. Všude s sebou vláčím velkou ka-
belku, kam se vejde kniha, někdy knih ně-
kolik, protože hrozí, že knihu při čekání
u lékaře dočtu a z dalších si potřebuji vy-
brat, kterou číst začnu. Výtisk, jež se mi do-
stal díky práci v knihovně do ruky, je uvnitř
vložen obráceně. Netuším, zda je to vada
jedné konkrétní knihy, či se jedná o záměr,
ale rozhodli jsme se knihu nereklamovat,
protože je díky tomu ještě zajímavější. 

plaváček
M. Goffa
      Příběh silný, drsný
a uvěřitelný. Právě z té
uvěřitelnosti, která
pramení z autorových
zkušeností práce poli-
cie, čtenáři dochází
dech. Detektiv Miko
se opět připlete do
cesty případu, o kterém by nejraději nic
nevěděl, protože ho již navždy bude strašit
ve snech. Rozsah knihy není nijak velký,
dalo by se říci naštěstí, protože jsem četla
každou volnou chvíli. Určitě doporučuji
a nic neprozrazuji, jen to, že z úplného
konce člověka mrazí ještě více než z po-
drobností hrůzných zločinů v průběhu
knihy. Práci jednotlivých policistů teď po-
suzuji jinak než dříve, již se na ně nedívám
skrze pokřivené zrcadlo bývalého režimu
a za to autorovi moc děkuji. 

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                          2 I 2020

25

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-2-0420-56+4.qxp_Sestava 1  27.04.20  15:47  Stránka 25



sOkOl studenec
lyžaři úspěšně ukončili sezónu
      Ve Studenci jsme lyžovali již 15. prosince a tehdy jsme věřili, že přicházející zima bude
k lyžařům přívětivá a že si budeme moci užívat upravené studenecké tratě. Opak však
byl pravdou! Na Horce u Prokopa jsme vyjeli stopy ještě zkraje ledna, a to bylo vše. Za
ostatními tréninkovými kilometry se muselo na Horní Mísečky, občas na Benecko
a především na umělý sníh do Vrchlabí. Tréninky byly pravidelně třikrát týdně, rodiče
pomohli s dopravou, trenéři měli trpělivost a děti se kvalitně připravily na více jak dvacet
závodů letošní zimy. 
      Skupina přípravky (roč. 2010–2013) čítala 17 dětí. Posláním přípravy bylo nalézt v dě-
tech chuť do sportování a vytvořit z nich kamarádský kolektiv. A přitom se zdokonalovaly
v lyžařské technice a získané dovednosti prověřily na závodech krajského poháru. Do-
kladem, že práce nebyla marná, byla častá umístění na stupních vítězů při jednotlivých
závodech i při konečném vyhlášení poháru v Jablonci nad Nisou. 

UMíStění DO třetíHO MíSta V JeDnOtliVýCH POHárOVýCH ZáVODeCH:

1. pohárový závod v Jablonci nad nisou (4. 1. 2020) – 1. místo: Markéta Štefanová, Jan
Štefan, 2. místo: Zuzana Bourová, 

2. pohárový závod na benecku (12. 1. 2020) – 1. místo: Jan Štefan, 2. místo: Markéta
Štefanová, Alice Kosáčková, 3. místo: Johana Háková, Max Pacholík, Matěj Tauchman, 

3. pohárový závod Jilemnická 50 na Horních Mísečkách (25. 1. 2020) – 1. místo: Jo-
hana Háková, Max Pacholík, Jan Štefan, 2. místo: Zuzana Bourová, 3. místo: Alice Ko-
sáčková, Laura Buďárková, 

4. pohárový závod v Josefově Dole (1. 2. 2020) – 1. místo: Alice Kosáčková, Markéta
Štefanová, 2. místo: Max Pacholík, Jan Štefan, 3. místo: Barbora Chrástová, Šimon Ho-
ráček, Karolína Pavlová, Zuzana Bourová, 

5. pohárový závod opět v Josefově Dole (15. 2. 2020) – 1. místo: Alice Kosáčková, Jan
Štefan, 2. místo: Max Pacholík, Markéta Štefanová, 3. místo: Johana Háková, Marek
Šulc, Petra Brožová, Zuzana Bourová, 

6. pohárový závod v bedřichově (22. 2. 2020) – 1. místo: Vojtěch Trejbal, Zuzana Bou-
rová, Jan Štefan, 2. místo: Johana Háková, Markéta Štefanová, 3. místo: Zuzana Háková,
Kamila Klouzová, Max Pacholík
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POHár libereCKéHO KraJe – CelKOVé POřaDí:

Kategorie – žákyně nejmladší
ročník 2011, z celkového počtu 28

      Pavla Kubátová                     6. místo
      Ela Korotvičková                   7. místo
      Tereza Brožová                    15. místo
      Stela Tauchmanová           19. místo

Kategorie – žáci nejmladší
ročník 2011, z celkového počtu 21

      Max Pacholík                          2. místo
      Marek Šulc                              4. místo

Kategorie – žákyně nejmladší
ročník 2010, z celkového počtu 40

      Laura Buďárková                   7. místo
      Kamila Klouzová                   9. místo
      Barbora Háková                  17. místo
      Eliška Jodasová                   31. místo

Kategorie – žáci mladší
ročník 2009, z celkového počtu 31

      Jakub Trejbal                        14. místo

Kategorie – žákyně mladší
ročník 2008, z celkového počtu 38

      Barbora Chrástová               5. místo
      Petra Brožová                         6. místo
      Šárka Hamáčková              19. místo
      Klára Kubátová                    29. místo

Kategorie – žáci mladší
ročník 2008, z celkového počtu 44

      Vojtěch Trejbal                       5. místo
      Šimon Horáček                      7. místo
      Matěj Tauchman                 11. místo
      Josef Šedivý                         25. místo

Kategorie – žákyně starší
ročník 2007, z celkového počtu 28

      Karolína Pavlová                   6. místo
      Jana Vanclová                      23. místo

Kategorie – žákyně starší
ročník 2005, z celkového počtu 21

      Markéta Štefanová               2. místo
      Zuzana Bourová                    3. místo
      Magdaléna Chrástová      15. místo

Kategorie – žáci starší
ročník 2005, z celkového počtu 44

      Jan Štefan                               1. místo

      Ve skupině lyžařské přípravky trénovaly i děti ročník 2012 a 2013, ty závodily mimo
pohárové pořadí a i pro ně byla místa na stupních vítězů: Alice Kosáčková, Johana Háková
a Zuzana Háková. Na několik závodů se odvážili i začínající Erik Mikolecký, Marek Jiřík, Jan
Hamáček, Veronika Háková a Tereza Galbavá. O tyto nejmladší lyžaře pečovali trenéři Ja-
roslav Hák, Vladimír Junek a Michal Hák. 
      Závodní skupina mladších a starších žáků byla patnáctičlenná, bojovala o body v kraj-
ském poháru a především se těšila na vrcholné republikové závody, které měly být v zá-
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věru zimy. Uskutečnila se pouze prvá část mistrovství ČR starších žáků na Horních Mí-
sečkách, další závody byly pro známé skutečnosti zrušeny. 

POHár libereCKéHO KraJe – POřaDí DrUžSteV (Z CelKOVéHO POČtU 22): 

      1. místo     SKI klub Jablonec nad Nisou                                                       3 768 bodů, 
      2. místo    Dukla Liberec                                                                                    3 659 bodů, 
      3. místo    ČKS SKI Jilemnice                                                                             2 290 bodů, 
      4. místo    tělocvičná jednota Sokol Studenec                                      1 610 bodů, 
      5. místo    SK SKI Janov-Bedřichov                                                                 1 328 bodů, 
      6. místo    LSK Lomnice nad Popelkou                                                         1 219 bodů. 

MiStrOVStVí ČeSKé rePUbliKy V běHU na lyžíCH StarŠíHO žaCtVa
      Ve dnech 28. února až 1. března 2020
uspořádaly TJ Vysoké nad Jizerou
a Český skiklub Vysoké nad Jizerou na
Horních Mísečkách Mistrovství České re-
publiky v běhu na lyžích staršího žactva.
Tohoto mistrovství se mohli zúčastnit
registrovaní žáci a žákyně ročník 2015 až
2017. Za naši jednotu se zúčastnilo hned
5 závodníků a přivezli nám celkem 3 za-
sloužené medaile. 

Sprint volně (pátek 28. února 2020):
      • Karolína Pavlová, ročník 2007, 32. místo z 58 startujících, 
      • Markéta Štefanová, ročník 2005, 3. místo z 59 startujících, 
      • Magdaléna Chrástová, ročník 2005, 53. místo z 59 startujících, 
      • Jan Štefan, ročník 2005, 6. místo z 56 startujících. 
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Družstvo žáků při vyhlášení Poháru Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou

Jan a Markéta Štefanovi, MČR žactva
na Horních Mísečkách
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Klasicky intervalově (sobota 29. února 2020):
      • Karolína Pavlová, ročník 2007, 22. místo z 60 startujících, 
      • Markéta Štefanová, ročník 2005, 10. místo z 57 startujících, 
      • Zuzana Bourová, ročník 2005, 11. místo z 57 startujících, 
      • Magdaléna Chrástová, ročník 2005, 40. místo z 57 startujících, 
      • Jan Štefan, ročník 2005, 2. místo z 55 startujících. 

Stíhací závod klasicky (neděle 1. března 2020):
      • Zuzana Bourová, ročník 2005, 8. místo z 52 startujících, 
      • Markéta Štefanová, ročník 2005, 10. místo z 52 startujících, 
      • Jan Štefan, ročník 2005, 2. místo z 51 startujících. 

Štafety klasicky (neděle 1. března 2020):
      • Veronika Pondělíková, Karolína Pavlová, Anna Cilichová

(Liberecký kraj II.), ročník 2007, 31. místo z 38. 

ČeSKý POHár V běHU na lyžíCH StarŠíHO žaCtVa
      V hodnocení Českého poháru jsou zařazeny důležité celostátní závody, konečné po-
řadí je obrazem vyrovnanosti výkonů v průběhu celé zimy. Pro starší žáky se podařilo
uspořádat závody ve Vimperku (Český pohár) a na Horních Mísečkách (MČR – viz výše). 
      Ve dnech 8. a 9. února 2020 se konal Český pohár v běhu na lyžích staršího žactva ve
Vimperku. Za naši jednotu startovali opět tito závodníci: Karolína Pavlová, Markéta Šte-
fanová, Zuzana Bourová, Magdaléna Chrástová a Jan Štefan. 

Sprint klasicky (sobota 8. února 2020):
      • Karolína Pavlová, ročník 2007, 16. místo ze 49 startujících, 
      • Markéta Štefanová, ročník 2005, 2. místo ze 44 startujících, 
      • Zuzana Bourová, ročník 2005, 10. místo ze 44 startujících, 
      • Magdaléna Chrástová, ročník 2005, 27. místo ze 44 startujících, 
      • Jan Štefan, ročník 2005, 3. místo ze 41 startujících. 

Volně intervalově (neděle 9. února 2020):
      • Karolína Pavlová, ročník 2007, 13. místo ze 49 startujících, 
      • Markéta Štefanová, ročník 2005, 1. místo ze 45 startujících, 
      • Zuzana Bourová, ročník 2005, 10. místo ze 45 startujících, 
      • Magdaléna Chrástová, ročník 2005, 33. místo ze 45 startujících, 
      • Jan Štefan, ročník 2005, 1. místo ze 41 startujících. 

      Celkové pořadí českého poháru v běhu na lyžích v roce 2020 (započítávaly se dva
závody – Český pohár ve Vimperku a MČR na Horních Mísečkách): Jan Štefan vyhrál ka-
tegorii U15. Úspěch, který se těžko bude v budoucnu opakovat! Markéta Štefanová, ka-
tegorie U15. V závodech na MČR nastoupila se zlatým číslem vedoucí závodnice,
nakonec celkově skončila na výborném 2. místě. Zuzana Bourová, kategorie U15. Ve vy-

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                          2 I 2020

Zuzana Bourová, 
MČR žactva na
Horních Mísečkách
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rovnaném startovním poli obsadila 12. místo. Karolína Pavlová, kategorie U13. Nejlepší
výsledek se jí podařil ve Vimperku – 13. místo, celkově skončila na 22. místě. 
      V pořadí družstev Českého poháru v konečném hodnocení jsme dosáhli výborného
10 umístění mezi 43 lyžařskými oddíly ČR. Pro zvýraznění úspěchu uvádíme dvanáct
nejlepších družstev:

      1. Ski klub Jablonec nad Nisou, 
      2. LK Slovan Karlovy Vary, 
      3. FENIX SKI TEAM Jeseník, 
      4. SKI Sokol Stachy, 
      5. Sportovní klub Nové Město na Moravě, 
      6. TJ Dukla Liberec, 
      7. Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, 
      8. Olfin Car Ski Team Trutnov, 
      9. Fischer Ski klub Šumava Vimperk, 
      10. Tělocvičná jednota Sokol Studenec, 
      11. Lokomotiva Teplice, 
      12. ČKS SKI Jilemnice. 

      Za těmito výbornými výsledky je skrytá práce Petra Plecháče a Josef Boury, u kterých
se trenérským dovednostem učí Petr Plecháč mladší a Eliška Plecháčová. 

Jaroslav Hák a Madla Tauchmanová
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spOrtOvní klub
studenec
      Současná situace citelně zasáhla i sportovní prostředí a výrazně i činnost Sportovního
klubu Studenec. Fotbalová amatérská sezóna 2019/2020 byla již rozhodnutím Výkonného
výboru Fotbalové asociace ČR zrušena. Pro A tým Studence to znamená, že si v nové se-
zóně 2020/2021 zopakuje roli nováčka v I. B třídě Libereckého kraje. Zrušen byl i celý jarní
program orientačních běžců a všechny mezinárodní akce. Studenecký oddíl měl pořádat
v září 2020 dvojzávod žebříčku B na Čistecké hůře, ale i tento závod byl vzhledem k před-
chozím zrušeným závodům toho žebříčku odvolán. V současné době se řeší jeho případné
přeložení na rok 2021. Pro klub je to pochopitelně i výrazná finanční ztráta, neboť již byla
zpracována mapa tohoto prostoru, jejíž cena je v řádech desítek tisíc korun. 
      Fotbalisté mohou trénovat individuálně a zdokonalovat ovládání míče, orientační
běžci již mohou po dvojicích do různých terénu v okolí, kde jsou postupně připravovány
jednotlivé tréninkové tratě. Všichni doufáme, že po návratu do normálnějších kolejí bude
chuť sportovat o to intenzivnější. 
      Nezastavil se však administrativní chod klubu, který je v současné době poměrně
náročný. Finalizuje se příprava výstavby nových kabin včetně výběrového řízení na do-
davatele stavby a doložení požadovaných podkladů pro MŠMT, byla odeslána a již schvá-
lena vyúčtování obdržených dotací v roce 2019 a podány žádosti o dotace pro rok 2020.
V současné době již klub obdržel rozhodnutí o přidělené dotaci v rámci programu MŠMT
Můj klub, byl schválen příspěvek z rozpočtu Obce Studenec a Českým svazem orientač-
ních sportů stanoven příspěvek za výsledky v roce 2019. Pozastaveny zatím byly finanční
prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje. Vedle dotačního řízení probíhaly i re-
gistrace v jednotlivých sportech včetně úhrady členských poplatků, které v rámci SK Stu-
denec činily v tomto roce více než padesát tisíc korun. V neposlední řadě to byly i splnění
povinností vůči Finančnímu úřadu. 
      Po uzávěrce minulého čísla Studeneckého zpravodaje se studenečtí v lyžařském ori-
entačním běhu zúčastnili mistrovských závodů v Harrachově, kde se jelo Mistrovství ČR
na krátké trati a pro SK Studenec přibyly další dvě medaile v juniorských kategoriích,
stříbro zásluhou Vítka Štefana a bronz zásluhou Terezy Chrástové. V nedělním veřejném
závodě na klasické trati zvítězila Tereza Chrástová, druhá místa přidali Barbora Chrástová
a Vítek Štefan. 
      Jarní sezóna měla být zahájena třídenním soustředěním v Kopidlně, ale vzhledem
k uzavření škol se již neuskutečnilo. Náhradou byly společné výjezdy na připravené tratě
v okolí Kopidlna. 
      Tradičně ještě pětičlenný tým SK Studenec stačil absolvovat Krkonošskou sedmdesátku
a orientační běžci si začali připravovat svoje budoucí prostory. Jak? Zapojili se do sázení
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stromků (v řádu několika tisíc kusů)
v prostoru map pro OB v okolí Ko-
pidlna, které spravuje právě SK Stude-
nec. 

A podobně jako sportovní zpravo-
dajství v televizi a v ostatních médiích
hledá náměty v archivech, našli jsme
pro naše čtenáře rovněž několik
snímků v našem archivu. 

PaedDr. Petr Junek
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Oslavy 80 let SK Studenec v roce 2003

SK Studenec Na Smitech v roce 1946

Úspěšný tým dorostu SK Studenec v roce 1986
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Vítězství SK Studenec na turnaji v Kruhu v roce 2005

Minižáci SK Studenec v roce 2000

První vítězství v orientačním běhu na Mistrovství České
republiky v roce 2008

Úspěšní mladší žáci SK Studenec v roce 2005

Kristýna Ulvrová (první zleva)
na stupních vítězů v roce 2005

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-2-0420-56+4.qxp_Sestava 1  27.04.20  15:47  Stránka 33



Orel
soutěže volejbalistek i stolních tenistů přerušeny
      Vzhledem k aktuální situaci jsou soutěže obou našich týmů přerušeny. Volejbalistky
bojují v krajském přeboru 1. třídy o 8. nesestupovou příčku. Uvidíme, jak vše dopadne
a jestli se bude soutěž vůbec dohrávat. Stolní tenisté na příčku nejvyšší už s velkou prav-
děpodobností nedosáhnou, a tak dohrání soutěže není pro ně tak zásadní jako pro vo-
lejbalový tým. 

Aktuální tabulka volejbalistek – KP 1. třídy:
   1.    Sokol Staré Město náchod                  34          29             2             0             3           95:22          91
   2.    VK Hronov „b“                                            32          23             4             2             3           88:30          79
   3.    Slavia Hradec Králové                            32          20             4             5             3           84:40          73
   4.    Sokol bílá třemešná                                32          12             4             7             9           67:63          51
   5.    Orel Hradec Králové                                32          11             6             4          11           65:63          49
   6.    VK Hradec Králové                                   32          10             6             4          12           61:65          46
   7.    Volejbal Červený Kostelec                   32             6             5             5          16           51:78          33
   8.    Sokol Jilemnice                                          32             5             3             3          21           36:82          24
   9.    Orel Studenec                                             34             5             2             3          24           35:87          22
 10.    Sokol třebechovice p. O.                      32             5             0             3          24           31:83          18

      Veškeré dění (výsledky, tabulky, termíny utkání) můžete sledovat na:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

stolní tenis – okresní přebor
Aktuální tabulka stolních tenistů - OP 1. třídy:
   1.    Sokol turnov „C“                                       17          16             0             1             0         167:41          49
   2.    Orel Studenec „a“                                    17          15             0             2             0         157:75          47
   3.    SO Slaná u Semil „a“                               17          15             0             2             0         159:70          47
   4.    Sokol turnov "D"                                      17          10             0             7             0      129:106          37
   5.    Sokol Vesec „b“                                          17             9             2             6             0      135:114          37
   6.    Sokol Košťálov „a“                                   17             8             1             8             0      115:123          34
   7.    Sokol tatobity „a“                                    17             7             1             9             0      104:141          32
   8.    Sokol Semily „b“                                       17             6             0          11            0      104:144          29
   9.    Sokol bradlecká lhota „a“                  17             4             1          12            0      100:150          26
 10.    Sokol Horní branná „a“                         17             4             0          13            0         98:145          25
 11.    Sokol nová Ves „b“                                  17             3             1          13            0         86:153          24
 12.    Sokol Víchová „a“                                     17             2             0          15            0         69:161          21

Veškeré dění (výsledky, tabulky, termíny utkání) můžete sledovat na
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
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Orelské pozvánky
      tradiční dubnová soutěž Mölkky spojená s pohádkovým lesem se pro letošní
rok ruší.

      Pevně věříme, že další plánované akce na konci léta už proběhnou standardním způ-
sobem:

      sobota 29. srpna Studenecké mixy – volejbalový turnaj
      neděle 30. srpna Dětské soutěžní odpoledne

Za jednotu Orla Václav Urban

35

Účastníci turnaje v mölkky v roce 2019

Organizátoři pohádkového lesa 2019 – studenečtí skauti
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Okénko do farností
studenec a Zálesní lhota

36

u p O Z O r n Ě n í
Sbírkový účet 290984799/0300 je veden jako transparentní účet. 

V případě připsání finančních prostředků na tento účet 
je zobrazeno jméno přispěvovatele a zaslaná finanční částka. 

Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas
se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky. 

      Říkáte si, jak se žije farnosti za časů koro-
naviru… Zvláštně, pravda, dětem se splnil
sen a v neděli se místo cesty do kostela
můžou dívat na televizi, i když i tam běží
„kostel“, což je pro ně tak trochu zklamání.
Dospělí pamětníci zase kroutí hlavou, že ani
za komunismu nezažili, aby nemohli oslavit
Velikonoce, jak jim víra káže. Inu, opět se
ukázalo, že jsme jen malí mravenečkové v ši-
roširém světě…
      Ale existuje i méně viditelná aktivita far-
nosti, a to jsou různé opravy a jejich přípravy.
Asi nejvíc nás v současné době zaměstnává
chystaná rekonstrukce fary a oprava havarij-
ního stavu kostela sv. Jana Nepomuckého
v Zálesní Lhotě, se kterou bych vás teď ales-
poň v krátkosti rád seznámil. 
      Jak víte, lhotecký kostel má poměrně
krátce novou střechu, ovšem než ji získal,
stačila zatékající voda způsobit v trámoví
(ne)pěknou paseku. Následující citace ze sta-
vebně-technického průzkumu je jen pro
otrlé:

      „Vlivem dlouhodobého zatékání v před-
chozích letech došlo k napadení a destrukci
zhlaví vazných a stropních trámů, pozednic
a konců krokví dřevokaznou houbou a hmy-
zem. Totální destrukcí zhlaví došlo k defor-
maci konstrukce. Nutno zajistit konstrukci
kůru, opravit vazby krovu, zajistit klenební
oblouk kůru a zajistit trhliny v presbytáři.“
Tolik statický posudek. 
      Jak vidíte, situace je vážná, a proto při-
pravujeme nezbytné opravy, jejichž předpo-
kládané náklady se vyšplhají do výše
700tis. Kč. Nicméně věříme, že s pomocí
obce Studenec, Biskupství královéhradec-
kého, Česko-německého fondu budoucnosti
a vlastních prostředků se dobré dílo podaří. 
      Za tímto účelem jsme také zřídili veřej-
nou sbírku a na transparentním účtu
290984799/0300 se na opravách můžete po-
dílet i vy. Předem děkujeme. 
      A to je protentokrát vše. Mějte se jen
hezky, buďte dobré mysli a pevného zdraví!

Jiří Jakoubek
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lIberecká Záchranka má nOvé vOZy
      Šest nových vozů Mercedes a čtyři nové vozy Škoda Kodiaq budou od příštího týdne
vyjíždět za pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Dnešním slavno-
stním předáním vozidel pokračuje plánovaná obměna vozového parku liberecké zá-
chranky. V jejím rámci Liberecký kraj předá záchranářům během jednoho roku ještě
dalších šest sanit. 
      „Obměnu vozů, ve které nás velmi štědře podporuje Liberecký kraj, vítáme. Jejich mo-
dernizace jde dopředu mílovými kroky a my stále od zaměstnanců sbíráme podněty, co
v sanitách vylepšit, co umístit jinak a lépe,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář. „Ve chvíli,
kdy bojujete o život člověka před sebou, pro nás je bezpodmínečně nutné mít vše, co po-
třebujeme, po ruce. Nemůžeme si dovolit vstát od pacienta a jít něco někam hledat,“ dodal
a vysvětlil, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností Fosan, která modelové to-
vární vozy převezme od výrobce a dále je pro potřeby záchranářů upravuje. Do pořizovací
ceny každého z aut se tak promítne zejména přestavba aut na sanity. Znamená to nejen po-
lepy, ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme,
aby do aut bylo například možné nasadit elektrická nosítka, aby v nich byly speciální zásuvky
pro zapojení inkubátorů nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což je přístroj na
transport pacienta v přímém ohrožení života. To některé starší vozy nesplňují,“ řekl Kramář. 
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. Po důkladném technickém servisu
budou nadále sloužit jako záložní vozidla. Hlavním kritériem pro rozhodnutí, na které zá-
kladně a které konkrétní vozy budou nahrazeny, je počet najetých kilometrů. Po jednom
mercedesu tak dostanou k dispozici na základnách v Liberci, Českém Dubu, v Jilemnici a ve
Velkých Hamrech, dva budou za pacienty jezdit v České Lípě. A nové Škody Kodiaq, s nimiž
jezdí lékař, budou k dispozici v Liberci, České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech. „Nezna-
mená to, že bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná auta, některá jsou v provozu sedm
a více let. Musíme ale vycházet z finančních prostředků, které máme,“ vysvětlil Kramář. 
Celková cena nových vozů Mercedes je 25 milionů korun, které poskytl Liberecký kraj, 8 mi-
lionů korun z rozpočtu ZZS LK stály nové Škody Kodiaq. 
      Slavnostního předání nových vozidel liberečtí záchranáři využili také k poděkování zá-
stupcům laické veřejnosti, kteří jsou první na místech, kde je nutný zásah zdravotníků. Sa-
molepku „Pomohla jsem zachránit lidský život“ od nich tentokrát dostala malá slečna Lucie,
která po autonehodě pomohla zachránit život svojí mamince. 

Michael Georgiev – ZZS LK
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Jeden rok, téměř 130 tisíc hovorů
      Statistika nuda je, má však cenné
údaje… Slova z pohádky Princové jsou na
draka se nám vybaví pokaždé, když kom-
pletujeme výjezdová čísla za celý rok.
A pokaždé jsme čísly, která se skrývají za
výjezdy našich sanit, vzlety vrtulníku nebo
počty přijatých hovorů, překvapeni. 
      V roce 2019 operační středisko Zdra-
votnické záchranné služby přijalo a vyřídilo
129 306 hovorů. V průměru tedy naši ope-
rátoři zvedají zvonící telefon 354krát za
den. Přímo na naši tísňovou linku 155 při-
tom volalo 77 897 lidí v nouzi. Další hovory
k nám byly předávány z jiných tísňových
linek. Naše posádky nicméně tak často ne-
vyjíždějí - zhruba ke třetině všech hovorů
nebylo nutné nikoho posílat, operátoři je
zvládli vyřešit po telefonu. Ať už doporu-
čením návštěvy praktického lékaře nebo
lékařské služby první pomoci, případně
konzultací ohledně podání vhodné medi-
kace například při snižování teploty. 
      Sanity nebo vrtulník vyslali dispečeři
do terénu 61 672 krát k celkem 52 288 udá-
lostem. Proč se tato čísla liší? K některým
událostem totiž vyjíždí i několik vozů (pří-
padně vzlétá vrtulník) současně. To se
stává zejména v případech, kde je nutná
přítomnost lékaře. Ten nejezdí velkou sa-
nitou, ale na místo vyráží menším vozem.
A pokud již na místě události není lékaře
třeba a o postižené se mohou postarat zá-
chranáři, lékař může jet k dalšímu případu. 
Celkem Zdravotnická záchranná služba
loni ošetřila 53 583 pacientů, u 13 863 pa-
cientů byla nutná přítomnost lékaře.
O 48 357 pacientů se buď spolu s lékaři či
samostatně postaraly záchranářské po-

sádky, letecká záchranná služba vezla pa-
cienty celkem 529krát. 
      A k jakým událostem nás lidé volali nej-
častěji? Stejně jako každý rok to byly úrazy.
Ať už při sportu, práci, volnočasových ak-
tivitách nebo jiné činnosti, naši pomoc po
úrazu potřebovalo 11 030 lidí. Druhým nej-
častějším důvodem jsou dopravní nehody
– k nim jsme v loňském roce vyjížděli 2 288
krát. Cévní mozková příhoda byla důvo-
dem 1463 výjezdů a akutní infarkt myo-
kardu záchranáři řešili v 1 271 případech.
U dětí, respektive u osob mladších osm-
nácti let, bylo třeba akutní pomoci pracov-
níků ZZS LK u necelých 5 000 výjezdů. 
      Z uvedených čísel je patrné, že počty

výjezdů záchranné služby mají stále ten-
denci narůstat. Tento trend je ostatně
patrný v celé České republice. O pacienty
z Libereckého kraje se ZZS LK stará na čtr-
nácti základnách, celkem má 32 výjezdo-
vých skupin. 

Michael Georgiev – ZZS LK
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hasIčI radí
Občanům
Jsou biokrby bezpečné?
      V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na
biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto
již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha interneto-
vými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí. 
      Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tra-
diční krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné
pro interiéry, terasy i venkovní prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je
možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují
místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bez-
pečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vy-
padá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou bezpečně
provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti větrat
prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji
oxidu uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může
zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy. 

       několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu:
      •   Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. 
      •   Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce. 
      •   Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a přede-

vším nad biokrbem. 
      •   Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru. 
      •   Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 mi-

nutách od uhašení), aby nedošlo k popálení. 
      •   Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro

spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96 % ethanolu. 
      •   Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen infor-

macemi v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 
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      Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak
dány konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen
někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna
jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů
renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např. : Švédsko, certifi-
kační organizace SITAC). 
      Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu
skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scháze-
jící legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a provozování 
      zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy pro specifikování
rizik uváděných v návodech. 

kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence HZS Libereckého kraje

Jak zabezpečit domácnost
proti vzniku požáru
      Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragič-
tější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob
a způsobené škody dosahují stamilionů korun. 
      Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny
těchto požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči
nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté jídlo
na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez
dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen. 
      Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno
vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře
(např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější pří-
činou úmrtí osob při požárech. 
      Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma
v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí
může plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod. 

abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na:
      •   Otevřený oheň bez dozoru
      •   Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené

svíčky. 
      •   Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály

v okolí. 
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      •   Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke
vznícení připravovaných potravin. 

Děti a domácí mazlíčci
      •   Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalova-

čům apod. Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru. 
      •   Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo ne-

poškodili kabely od elektrických spotřebičů. 

Kouření a cigaretové nedopalky
      •   Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na do-

konalé uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi
nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu
nebo jiných drog. 

Komíny a topidla
      •   Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. 
      •   Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu. 
      •   Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob. 
      •   Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hoř-

lavých látek (např. benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blíz-
kosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla.
Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití. 

      •   Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení
(např. uhlí, seno, bavlna) v dobře větraných prostorách. 

elektrospotřebiče
      •   Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací

výrobce. 
      •   Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlo-

vacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. 
      •   Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry

s vypínačem. 
      •   Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné. 

Protipožární zabezpečení
      •   Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící ne-

bezpečí včas upozorní, zejména v noci. 
      •   Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí

přístroj, hasicí sprej). 
      •   Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně jiných za-
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řízení určených pro hašení požárů. 
      •   Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů. 
      V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné
k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být
umístěny např. funkční a snadno přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování po-
žární vodou (např. nástěnné hydranty) apod. 
      Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany
se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. Případný požár
totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do
hasicího přístroje nebo hlásiče požáru. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje

pravidla pálení biologického odpadu
      Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou
jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného
odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným
rizikem vzniku požáru. 
      Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno
a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u práv-
nických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a od-
padu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či
klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení. 
      Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a práv-
nické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační
a informační středisko Hasičského záchranného sboru libereckého kraje (KOPIS
HZS LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého for-
muláře „naHláŠení Pálení“, který je uveřejněn na webových stránkách
www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů.
V případě, že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze využít také číslo
950 471 100. 
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
      •   datum a místo pálení
      •   jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
      •   dobu, po kterou bude pálení probíhat
      •   spalovaný materiál
      •   způsob zabezpečení místa
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      Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost pro-
vádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství
biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPiS HZS lK. I pro tyto
práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
      •   Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně

závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem apod.)

      •   Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let. 
      •   Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin. 
      •   Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo

přerušit. 
      •   Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých před-

mětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lo-
pata, kbelík s vodou, písek apod.). 

      •   Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy
je na místě přítomen dozor. 

      •   Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště
kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou. 

      •   V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba
provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně
na tísňové linky 150 nebo 112. 

      Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení
čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou
právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje

linky tísňového volání
a automatická lokalizace volajícího
150   HaSiČSKý ZáCHranný SbOr
          Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody aj. 
155   ZDraVOtniCKá ZáCHranná SlUžba
          Volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní obtíže. 
158   POliCie
           Volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody aj. 
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156   MěStSKá POliCie
       Volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku aj. 
112   JeDnOtné eVrOPSKé ČíSlO tíSňOVéHO VOlání
           Pro možnost komunikace občanů v rámci států EU se základními složkami IZS je

zavedeno mezinárodní číslo tísňového volání 112. Systém telefonického centra tís-
ňového volání 112 umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání.
V případě vysokého počtu volajících v daném kraji jsou hovory automaticky pře-
směrovány do dostupných telefonních center v ostatních krajích. 

      Volejte když:
      •   událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při

dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravot-
nické záchranné služby a policie. 

      •   si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho např. ze zdravotních důvodů ne-
můžete operátorce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř.
identifikaci, volajícího. 

      •   si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo tísňové linky. 
      •   neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině světových ja-

zyků. 
      •   je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena. 

Při volání na jakoukoli tísňovou linku sdělte operátorovi tyto údaje:
Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd. 
Kde se to stalo – místo (město, ulice, číslo opisné, vhodný orientační bod v blízkosti),
včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících informací. 
Kdo volá – jméno a příjmení. 
Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými nádechy a výdechy.
V klidu odpovídejte na doplňující dotazy operátora. Po oznámení události zavěste tele-
fon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz operátora. 

automatická lokalizace volajícího
      Záchranné složky v Evropě i ve světě se neustále snaží pracovat na zpřesnění lokali-
zace tísňových volání. Výsledkem jejich úsilí je například zavedení eCall, automatického
tísňového volání z vozidla, jehož příjem byl na lince TCTV 112 spuštěn v září 2017 v České
republice. 
      Dalším krokem je využívání lokalizačních SMS formátu Advanced Mobile Location
(AML), jako nové funkcionality tísňové linky 112, která bude využita také pro národní
tísňová čísla. Služba byla v České republice spuštěna 11. února 2020, pro zařízení s ope-
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račním systémem Android, a bude nabíhat postupně několik týdnů. Pilotní provoz bude
probíhat nejdříve na území hl. m. Prahy a postupně se rozšíří do celé České republiky. 
      V praxi to bude vypadat tak, že pokud volající vytočí jedno z tísňových čísel (112,
150, 155, 158), vyšle jeho chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automa-
ticky zprávu se zpřesněnou polohou. Tato poloha se operátorovi zobrazí na monitoru
v mapě. 
      Tato doplňková služba se spustí ve všech „chytrých telefonech“ s operačním systé-
mem Android automaticky. Není tedy potřeba instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat
polohové služby nebo přenastavovat telefon. Služba je bezplatná. 
      K určení přesné polohy bude mobilní telefon využívat pokrytí satelity, mobilními sí-
těmi nebo wi-fi sítěmi. Na základě těchto dat pak bude schopen určit polohu s přesností
přibližně na desítky metrů. 
Podmínky pro fungování: 
      •   Telefon musí být tzv. „chytrý telefon“, vybavený lokalizačním zařízením 
      •   Používání systému Android, do budoucna také iOS 
      •   Volající musí být na signálu svého operátora 
      •   Česká SIM karta 
      •   K odeslání dojde pouze vytočením tísňových linek
      V současné době využívá AML již 21 zemí světa, včetně ČR, mezi nimi například Velká
Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, Belgie nebo Dánsko. 
      Nebojte se v případě potřeby linky tísňového volání použít. Nezapomeňte ale, že je-
jich zneužití je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) fyzická
osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku
tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární
ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, dopustí se přestupku, za který jí může
příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit
pokutu až do výše 20 000 Kč. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje
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evakuace
      Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zví-
řat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí. 
      Nejčastějším typem je evakuace řízená a dále samovolná, kdy se evakuovaní občané
o náhradní ubytování postarají vlastními silami a prostředky (např. u příbuzných nebo
známých). V případě řízené, dlouhodobější evakuace jde o přemístění do evakuačních
středisek, která jsou předem vytipována. To znamená do prostor pro nouzové ubytování
a stravování, pro menší evakuovaná zvířata a uskladnění věcí. V Libereckém kraji se jedná
zejména o prostory základních škol nebo internátních zařízení. 

Kdo a kdy může nařídit evakuaci?
      Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel
pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působ-
ností (ORP) pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje.
S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat například při požárech výškových budov,
nákupních center a kulturních zařízení, při nahlášení uložení výbušného systému, nebo
při povodních a úniku nebezpečných látek, případně pokud se v bytech nebo objektech
naleznou zbraně, výbušniny a střelivo. 
      Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od velitele
zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie
nebo hasičů. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také
z médií, zvláště České televize a Českého rozhlasu. 

Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci?
      Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou
občané povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená nejenom
ztěžování práce záchranných složek, ale může vést i k ohrožení zdraví a životů evaku-
ovaných osob a záchranářů provádějících zásah. V případě, že osoba evakuaci odmítne,
je povinna prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno správní řízení o přestupku.
Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. 

Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaci?
      V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před odchodem z domác-
nosti, kanceláře či jiného objektu. 

Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin):
      •   Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu. 
      •   Uhaste otevřený oheň. 
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      •   Vypněte topení (plynový kotel). 
      •   Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky. 
      •   Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče. 
      •   Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní v budově o evakuaci vědí. 
      •   Pomozte malým dětem, osobám starším, invalidním či jinak hendikepovaným. 

Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše jmenovaných):
      •   Připravte si evakuační zavazadlo. 
      •   Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou, nezapomeňte krmivo

a vodu. 
      •   Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody. 
      •   Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu. 
      •   Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě Vaší evakuace, která

slouží orgánům krizového řízení. Vhodné je také připojit číslo Vašeho mobilního
telefonu. 

evakuační zavazadlo
      Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné pro pře-
chodné opuštění domova na více než jeden den. Každá osoba by měla mít pouze jedno
zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg) označené jménem, případně telefonním kon-
taktem. Obecně platí, že by evakuační zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou třeba
při třídenním pobytu v přírodě. 

Obsah evakuačního zavazadla:
      •   trvanlivé potraviny, balená voda, hrnek, miska, příbor, zavírací nůž
      •   peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné disky s důležitými daty
      •   běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní pomůcky k dennímu užívání
      •   oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv
      •   spací pytel, deka, případně karimatka
      •   mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi, svítilna, šití
      •   předměty pro vyplnění volného času – knihy, menší společenské hry a hračky pro

děti 

      Další rady pro občany naleznete pod tímto odkazem
       https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje
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varOvání prO senIOry
před Okradením nebO pOdvOdným
Jednáním pachatelů trestné čInnOstI
      Policie České republiky varuje seniory
před možným okradením nebo podvod-
ným jednáním pachatelů trestné činnosti,
kdy objektem zájmu jsou právě senioři vět-
šinou přímo v místě svého bydliště. 
      Podvodníci využívají různé záminky
k okradení nebo vylákání peněz od seni-
orů, kdy je kontaktují osobně nebo telefo-
nicky většinou s nabídkou různých služeb
anebo pod smyšlenou legendou: 
nabídky řemeslných služeb:
•      Broušení nožů, nůžek atp. 
•      Výměny okapů nebo jiné práce na domě
•     Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka

montáže bezpečnostního zámku, kdy se
však jedná pouze o běžný zámek)

•     Kontrola komínů (výměna vložkování
komínu i přesto, že to není nutné) 

      Pachatel požaduje za službu přemr-
štěné ceny nebo mnohonásobně vyšší
částku, než žádal před započetím práce.
V případě odporu seniora ohledně zapla-
cení, pachatel vyhrožuje mnohdy i fyzickým
napadením, v některých případech vyvíjí
nátlak na seniora i více pachatelů. Ve snaze
získat od seniora požadovanou částku jsou
pachatelé ochotni jej odvézt i k bankomatu,
aby zde vybral finanční hotovost. 
nabídky levných energetických služeb
nebo pojištění v místě bydliště:
      •   Levnější plyn nebo elektřina
      •   Pojištění – životní, zdravotní, proti

pohromě, spoření apod. 
      Pachatel při vpuštění do domu ne-

chává úmyslně otevřené vchodové dveře
pro spolupachatele, poté obvykle vyzve
seniora, aby mu ukázal plynové připojení,
pojistky, hlavní uzávěr vody apod., ve
chvíli, kdy se senior vzdálí z domácnosti,
tak druhý pachatel vnikne do jeho bytu
a odcizí nalezené cennosti. V některých
případech pachatel vyšle seniora do jiné
místnosti, třeba koupelny, aby pouštěl
vodu nebo k televizi, kterou má senior za-
pínat a vypínat, dle jeho pokynů. Pachatel
mezitím prohledá ostatní místnosti a od-
cizí peníze nebo vše cenné. 
legendy: 
•      Vnuk v nouzi (nejčastější legenda)
•     Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu

– (falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
•     Údajné těžké životní nebo mimořádné

situace - (vylákání peněz na operaci dí-
těte, na různé služby, pokuty a po-
platky, neboť pachatel u sebe zrovna
nemá hotovost)

      Nejčastější legendou je „Vnuk
v nouzi“ – pachatel telefonuje na pevnou
linku (výjimečně na mobilní telefon), kdy
se vydává za vnuka a žádá finanční pomoc,
neboť se dostal do velkých problémů
nebo, že má možnost výhodné koupě vo-
zidla, bytu apod. a nemá dostatečnou fi-
nanční hotovost. Pokud senior sdělí, že
nemá takovou finanční hotovost je často
nucen poskytnout šperky nebo jiné cen-
nosti. Pachatel sdělí, že peníze nebo cen-
nosti vyzvedne u seniora řidič taxislužby,
kterému má poškozený vše předat, v ně-
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kterých případech si pro požadované věci
má přijet známý falešného vnuka. 
      V případech, kdy se za seniorem dostaví
falešný plynař, elektrikář nebo pracovník
vodáren (většinou dva pachatelé) s legen-
dou vrácení přeplatku, nejčastěji ve výši
okolo 1 000 Kč, kdy však má u sebe pouze
větší bankovku, kterou potřebuje rozměnit.
Poškozený tedy jde na místo, kde má ulože-
nou finanční hotovost, což vidí pachatel,
který následně odvede pozornost seniora
sepisováním formulářů a druhý nepozoro-
vaně z tohoto místa odcizí zbylou hotovost.
K vrácení přeplatku nakonec nedojde,
neboť pachatel vyzve poškozeného, aby
mu předložil další dokumenty, kdy on me-
zitím nepozorovaně opustí domácnost.
V drtivé většině nabízí přeplatek žena. 

aKtUálně V DObě nOUZOVéHO StaVU
      Podvodníci bohužel využívají krizové
situace a obohacují se na osaměle žijících
seniorech pod záminkou nabídky zdra-
votní péče, přípravků na posílení imunity
i s nabídkou pomoci při každodenních čin-
nostech jako je nákup. 
legenda: 
•      Nabídka zdravotní preventivní péče –

měření teploty (nejprve nabídnuto te-
lefonicky, poté osobní návštěva pacha-
tele u seniora doma)

      Žádné kontrolní měření teploty u seni-
orů v České republice v jejich domácím
prostředí neprobíhá! Pachatel se pouze
pokouší dostat do domácnosti seniora
s úmyslem jej okrást. 
Pokud využije senior nabídky pomoci
v podobě nákupu, doporučujeme:
•      Ověřit si, zda se jedná o organizace zří-

zené obcí nebo neziskovou organizací,
požadujte předložení průkazu o tom,
že se skutečně jedná o zaměstnance ta-

kové organizace. Vyžádejte si telefonní
kontakt, na kterém si můžete danou
osobu ověřit. 

•      Mějte předem připravený seznam věcí,
které potřebujete nakoupit, zařídit, ob-
starat. 

•      Nepůjčujte svou platební kartu
a pokud možno mějte připravenu přes-
nou finanční hotovost za požadovaný
nákup či službu. 

•      Při převzetí nákupu nepouštějte cizí
osoby do bytu, k tomu využijte spo-
lečné prostory domů, u rodinných
domů využijte možnosti předání ná-
kupu přes plot. 

      Zároveň upozorňujeme, že v současné
době neprobíhá žádná veřejná sbírka,
která by se zaměřovala na výběr peněz
v souvislosti s opatřeními proti COVID-19.
Neposkytujte k těmto účelům žádné fi-
nanční dary. 
      Policie ČR apeluje na seniory, aby byli
obezřetní a nedůvěřovali neznámým
lidem, kteří je osloví v místě jejich bydliště.
Pokud se již senior rozhodne cizí osobu
vpustit do svého bytu, tak by neměl být
doma sám (zavolejte příbuzným, přátelům
nebo sousedům a požádejte je, zda by ne-
mohli přijít, do té doby nikoho dovnitř ne-
vpouštějte, popřípadě se dohodněte s cizí
osobou na jiném termínu návštěvy). 
      Seniorům doporučujeme, aby si pořídili
na dveře do bytu bezpečnostní řetízek,
který udrží dveře jen pootevřené a tak
budou moci vyřídit některé věci bezpečněji. 
      V případě podezření, že jste se se-
tkali s podvodníkem, neváhejte ne-
prodleně kontaktovat Policii České
republiky na tísňové lince 158. 

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
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Jsme v tom společně!
      Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem COVID-19. Ohnisko se bohužel přesu-
nulo do Evropy a významně se dotýká naší země. Koronavirová pandemie se dostala do
popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem obyvatelům
České republiky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni společně. Znevažování one-
mocnění a nerespektování legislativy není v současné době na místě. Změnou přístupu,
chování a návyků dokážeme všichni dohromady situaci zvládnout. Respektujme ve vlast-
ním zájmu aktuální potřeby společnosti!
      Apelujeme proto na všechny ob-
čany České republiky, aby chránili
své zdraví a přispěli svým počínáním
k ozdravení celé populace. Respek-
tování nastavených opatření zna-
mená nejen dodržování legislativy,
ale i dodržování hygienických a mo-
rálních pravidel s uvědoměním si
mezigeneračních, a pro starší popu-
laci, možná i fatálních dopadů. I přes
mnohá a opakovaná upozornění
a stovky telefonátů, se na veřejnosti
a ve zdravotnických zařízeních obje-
vují naši starší spoluobčané. Téměř
všichni jsme jistě zaznamenali, že ze-
jména pro seniory může být jakýko-
liv styk s infekční osobou a nemocí
COVID-19 velmi nebezpečný až fa-
tální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější
z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce
chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu,
lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou. 
      Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní bez-
pečí, nenechat se napálit a nestat se obětmi trestných činů, pojďme si i teď jít navzájem
příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření nákazy. 
      Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem
svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky, dědečky, tetičky
i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat doporučení
související s aktuální zdravotní hrozbou. 

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
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